
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Előnyök 
nedvesíti és védi a sebet   

ezért elősegíti a gyógyulási folyamatot 

alkalmazása nem okoz égő érzést 

enyhíti a viszketést 

oktenidinnel, amely inaktiválja a kórokozókat a gélen 
belül és így védőgátat képez a kórokozók bejutásával 
szemben 

 
Alkalmazási területek 
octenisept® sebgél alkalmazható akut bőrsérülések, pl. 
horzsolások, vágások és enyhe égések (pl. leégés is) 
esetén 
A sebek optimális gyógyulásához elegendő nedvességre 
van szükség, mivel a gyógyulási folyamat során a 
bőrsejteknek osztódniuk és vándorolniuk kell. Ez 
leginkább nedves sebkörnyezetben lehetséges. A sebet 
ezen kívül a fertőzésektől is óvni kell.  
Az  octenisept® sebgél különleges összetétele miatt 
optimálisan nedvesen tartja a sebet és védő réteget 
alkot a baktériumokkal szemben. Ez a védőréteg 
megakadályozza, hogy a sebbe kórokozók jussanak, 
mivel ezeket a kórokozókat már a gélben hatástalanítja.  
Ily módon az octenisept® sebgél véd a fertőzésektől és 
gyulladásoktól. Ezúton is segíti és gyorsítja a seb 
természetes gyógyulását. Az octenisept® sebgél hűsítő 
hatása enyhíti az akut viszketést. Az octenisept® sebgél 
színtelen és alkalmazása nem jár égető érzéssel. 

 
Termék profil 
Kórokozók inaktiválása 
Az octenisept® sebgél  már egy perc elteltével inaktiválja 
a kórokozókat. Ezt egy magas protein terhelés mellett 
végzett kvantitatív szuszpenziós teszt  segítségével 
határozták meg (ún. “szennyezett körülmények” között)  
Az eredmények azt mutatták, hogy az octenisept® 
sebgélen belül a kórokozók inaktiválásához minden 
tesztelt organizmus esetében már 1 perc elegendő volt.* 
*Dr. P. Goroncy-Bermes – schülke R&D, Norderstedt, 
2007.március 2. 

Az octenisept® sebgél szöveti toleranciája és 
biokompatibilitása  

Nem irritáló, nem szenzibilizáló, fájdalommentes, nem okoz 
szöveti toxicitást, nem akadályozza a granulációt vagy 
epithelizációt. Az oktenidin jó tolerálhatóságát sok év 
klinikai tapasztalati és tanulmányai támasztják alá krónikus 
sebek esetében is. 

 
Használati utasítás 
Fertőtenítse le a sebet octenisept® sebfertőtlenítővel 
közvetlenül a sérülést követően. Ezután kenje be a sebet 
egy vékony réteg sebgéllel. Ha szükséges, fedje 
kötszerrel vagy sebtapasszal. A seb teljes gyógyulásáig 
naponta 1-2 alkalommal alkalmazza a gélt. 
A gél tubusának hegyét - higiéniai okokból - ne 
érintse a sebhez vagy más felülethez. 
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Akut sebekre és egyhe fokú égésekre, 
valamint leégésre és viszketésre 

octenisept®  gel 



® 
octenisept gel 

 
 

Termék adatok 
Összetevők: 
tisztított víz, propilén-glikol, hidroxi-etil-cellulóz, oktenidin-
hidroklorid. 

 
   Kémiai-fizikai adatok  

Szín csaknem színtelen 

Sűrűség ca. 1,01 g/cm3 / 20 °C 

Lobbanáspont > 61 °C / Módszer : ISO 2719 

Formula viszkózus 

pH ca. 6,9 / 20 °C 

Viszkozitás, dinamika ca. 5.050 mPa*s 

További információ 
Kérjük, hogy látogassa meg weboldalunkat vagy 
keresse vevőszolgálatunkat, amennyiben további 
információra van szüksége. 

 

Forgalmazza:  

Allegro Kft 

1045 Budapest, Berlini utca 47-49 

Vevőszolgálat: 

tel.: +36 1 350 2107 

e-mail: info@allegro.hu 

www.allegro.hu 

 
 

 
 

 

Speciális ajánlás 
Mellékhatás 
Ezidáig nem ismert. 
Ellenjavallatok 
Folyamatosan 2 hétnél hosszabb ideig csak orvosi 
felügyelet mellett használja az octenisept® sebgélt. Mivel 
az allergiás tünetek sohasem zárhatók ki, ne alkalmazza  
az octenisept® sebgélt olyan személyeknél, akiknél 
ismeretes vagy gyanítható, hogy valamelyik alkotórésszel 
szemben túlérzékenyek. Kétség esetén forduljon 
orvoshoz! Kizárólag külsőleg alkalmazható. Az esetleges 
szövetkárosodást megakadályozandó, az octenisept® 
sebgélt nem szabad porcszövetre, illetve a fülben vagy az 
orrban alkalmazni! Nem szabad szembe jutnia! 
Általános biztonsági előírások 
• Nem alkalmazható infúzióban vagy injekcióban! 

• Tilos szájon át alkalmazni! 

• Akut bőrsérülések esetén kizárólag külsőleg!. 

• Krónikus sebek esetén használjon steril sebgélt 
(octenilin® wound gel). 

• Csak akkor használja, ha a csomagolás hibátlan és sérülésmentes! 
 
Rendelési információ 

 

Termék Kiszerelés Cikkszám

octenisept gel -INT- 20 ml tubus 20 db/karton on request 
 

. 
 

Környezetvédelmi információ 
schülke a termékeit fejlett, biztonságos és környezetbarát 
módszerekkel, a gazdasági és fenntarthatósági 
legmagasabb minőségi sztenderdeknek megfelelően 
állítja elő. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schülke & Mayr GmbH holds a Manufacturer's Authorisation 
according to sect 13 para 1 German Drug Law and Certificates of 
GMP Compliance for medicinal products. 

 
 

A company of the Air Liquide- 
Group 

 
schülke Headquarters 
Schülke & Mayr GmbH 
Robert-Koch-Str. 2 
22851 Norderstedt, Germany 
Phone +49 40 - 52100 - 0 
Fax +49 40 - 52100 - 318 
www.schuelke.com 
info@schuelke.com 
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