
Do nawilżania, oczyszczania i
dekontaminacji przedsionków nosa.

octenisan® żel do nosa
żel

Zalety
dekontaminacja przedsionków nosa,

nawilżanie,

oczyszczanie

Obszary zastosowania
Żel do nosa octenisan® Nasal gel służy do nawilżania,
oczyszczania i dekontaminacji przedsionków nosa. Zapewnia
odpowiednią wilgotność przedsionków nosa i zapobiega
podrażnieniom.

Wskazówki dotyczące stosowania
W celu nawilżenia, oczyszczenia i dekontaminacji preparat
należy nanieść za pomocą patyczka z wacikiem na
powierzchnie przedsionków nosa. Następnie ścisnąć
skrzydełka nosa do uzyskania efektu równomiernego
rozprowadzenia żelu. Nadmiar żelu usuwany jest za pomocą
wacika. W przypadku suchości nosa stosować w miarę
potrzeby. W celu dekontaminacji octenisan® żel do nosa
stosować dwa razy dziennie przez pięć dni.
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Dystrybutor Wytwórca
Schulke Polska Sp. z o. o.
Rydygiera 8
01-793 Warszawa, Polska
Telefon +48 0 22 568-22-02
Telefax +48 0 22 568-22-04
www.schulke.pl
schulke.polska@schulke.pl

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 (0)  40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie
produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach
leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Przedsiębiorstwo należące do grupy Air
Liquide

Dane produktu
Aqua, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Octenidine
HCl.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma lepka ciecz

Gęstość ok.   1,01 g/cm3 /   20 °C

Kolor niemal bezbarwny

pH ok.   6,9 /   20 °C

Tarcie, dynamiczne ok.   5.050 mPa*s

Temperatura zapłonu > 61 °C /  Metoda :  ISO 2719

Wskazówki szczególne
Żelu do nosa octenisan® Nasal Gel nie stosować w przypadku
potwierdzonego uczulenia na którykolwiek ze składników. Nie
stosować jednocześnie z produktami zawierającymi PVP-jod,
ponieważ może to prowadzić do powstawania przebarwień
i ograniczenia działania antyseptycznego PVP-jodu. Tylko do
użytku zewnętrznego. Tubkę z żelem należy przechowywać
w temperaturze pokojowej i chronić przed bezpośrednim
dostępem promieni słonecznych.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
Termin ważności: 1,5 roku

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

OCTENISAN NASAL GEL do nosa 20/Karton 121615

Informacje dotyczące ochrony środowiska
Firma Schülke & Mayr GMBH produkuje preparaty z
wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych
technologicznie i przyjaznych dla srodowiska przy zachowaniu
najwyzszych standardów jakosci.

Badania i informacje
Nr ref. CPNP 1039922


