O melhor aliado na sua rotina diária
octenisan® Incentiva a adesão à terapêutica e desencoraja
as infeções

ctenisan

®

the plus of pure
performance

O problema
Em Inglaterra, a qualquer momento, 8.2% da
população adulta do hospital é
afectada por uma Infecção Adquirida nos
1
Cuidados de Saúde. (IACS)
O custo para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)
das IACS é estimado em mais de £1 bilião, devido
2,3
aos custos pelos tratamentos adicionais
Está estimado que as IACS provocam em média
5000 mortes no Reino Unido a cada ano 3
15% das IACS podiam ter sido evitadas,
poupando £150 milhões ao Serviço Nacional de
3
Saúde (SNS)
A baixa adesão à terapêutica nos processos de
descolonização podem levar ao alastramento da
infeção através dos pacientes colonizados.

A Solução
Evidências sugerem que o custo da prevenção das IACS é largamente
compensado pelas potenciais economias que podem ser alcançadas 4
Um dos fatores-chave na prevenção das IACS é a redução dos
4
"Reservatórios de Infeção". ’
A descontaminação ou descolonização de individuos afectados
desempenha um papel importante na prevenção das IACS
octenisan® é uma loção antimicrobiana para a limpeza do corpo
e cabelo eﬁcaz contra um largo espectro de microorganismos.

Octenisan® está disponível no mercado e pode ser recomendado por
farmacêuticos para os pacientes utilizarem antes de se deslocarem ao
hospital.
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octenisan ®
Loção suave e cómoda para a higienização da pele e cabelo
Com base na substância ativa antissética, Octenidina
Eﬁcaz contra os microorganismos prejudiciais enquanto cuida da pele
ao contrário de outras loções antimicrobianas
Hipoalérgico, pH neutro, incolor, sem sabão e sem perfume
Com emolientes para proteger a pele e prevenir que seque
Eﬁcaz contra um largo espectro de microorganismos
incluíndo estirpes multirrestentes
Disponível por prescrição ou na farmácia comunitária
Pode ser recomendado por médicos, enfermeiros e farmacêuticos para os pacientes
usarem antes ou durante a estadia no hospital

Instruções de utilização
Aplicar Octenisan® Loção corporal antimicrobiana não diluído numa toalha de rosto limpa e húmida
Esfregar nas áreas do corpo a serem higienizadas e posteriormente passar por água
No duche ou na lavagem do cabelo, utilizar simplesmente o octenisan® Loção corporal antimicrobiana da mesma forma
que são utilizadas as preparações tradicionais de lavagem
Seguir o tempo de contato recomendado de 3 minutos

Protocolo de lavagem
antimicrobiana de 5 dias com
Octenisan®
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Prevenir a Contaminação.
Proteger a Saúde.
A nível Global.

schülke - always a step ahead!

Schülke & Mayr GmbH
Uma companhia do
Grupo Air Liquide

Informações: Schülke

Portugal

av. casal ribeiro nº 18, 7º Esq. 1000-092 Lisboa
geral@schuelke.pt | + 351 916 327 880 | + 351 213 522 785

OCT 16 | 00 02

