
octenisan® Loção corporal antimicrobiana

  

Informação do produto: Loção corporal antimicrobiana

Vantagens:

Loção suave e cómoda para a pele e cabelo 
Para a descolonização de todo o corpo em pacientes
 com MRSA 
Adequado a todos os tipos de pele
valor de pH neutro para a pele
Sem corantes artificiais e sem perfume

Áreas de aplicação
•

•

•

•

•

Instruções de Utilização

•

•

•

Para a limpeza antimicrobiana do corpo todo (incl. duche e 
lavagem do cabelo), suave para a pele

Adequado a todos os tipos de pele, até para peles sensíveis ao 
sabão ou sucetiveis a alergias

Para a limpeza antimicrobiana, suave e cómoda, de pacientes
antes da cirurgia
Após amputação, para lavagem do coto, assim como terapia de 
suporte à prevenção da infeção e para evitar recaídas ou 
infeções secundárias

Especialmente adequado para a utilização na Unidade de 
Cuidados Intensivos e enfermarias de controlo de infecção

Durante a higienização dos pacientes aplique Octenisan® Loção  
Corporal Antimicrobiana não diluido numa toalha de rosto húmida e
esfregue uniformemente nas partes adequadas do corpo (tempo de 
contacto 1 min.) posteriormente enxague. No duche ou na lavagem 

® do cabelo, octenisan  Loção Corporal Antimicrobiana deve ser 
utilizado da mesma forma que são utilizados outros produtos de 
higiene tradicionalmente comercializados. 

Eficácia Microbiológica

octenisan® Loção Corporal Antimicrobiana tem eficácia comprovada

De acordo com com a alteração à EN 12054 para isolados de 
MRSA, Enterococcushirae, Pseudomonas aeruginosa e E.coli 
em 1 min. 

Num estudo prático com pele artificialmente contaminada com 
a bactéria S. Epidemidis - tempo de contacto 1 minuto. 

Num ensaio clinico no Hospital Universitário de Aachen foi 
possivel verificar uma excelente taxa de erradicação de MRSA de 
aproximadamente 80% com a utilização de octenisan ® Loção 
Corporal Antimicrobiana. Num período de 26 meses (janeiro 2003 
– Março 2005) o status da pele de todos os pacientes colonizados 
com MRSA foi testado no antro nasal, na testa, na axila, virilha, 
feridas e garganta. Os pacientes incluídos neste ensaio foram lavados 
com Octenisan® Loção Corporal Antimicrobiana todos os dias durante 
5 dias (incluindo o cabelo). A performance da limpeza foi verificada 
cada através da recolha de um esfregaço no momento. As feridas -
foram tratadas com octiset®. A colonização da pele por MRSA foi 
verificada em 105 pacientes dos 318 (=33%). Destes 105 pacientes
foi possivel realizar os procedimentos do acordo com o protocolo 
do ensaio em 45 pacientes (=43%).  A colonização por MRSA foi 
persistentemente erradicada em 35 dos 45 pacientes (=78%) após 
o periodo de observação de 14 dias.

PD Dr. med. S. W. Lemmen 
Hospital Universitário de Aachen
Aachen, 30 de Maio, 2005 

Loção corporal antimicrobiana composta por agentes 
hidratantes selecionados, surfactantes suaves e 
Octenidina 



octenisan® Loção corporal antimicrobiana

Informação do Produto

Dados Físico-Químicos
Aparência:
pH:

incolor
4,8 - 5,2 / 20 °C / (não diluído)

Embalagens

Capacidade Unidades CNP
150 ml 30 embalagens por caixa

500 ml 20 embalagens por caixa

1 l 10 embalagens por caixa

5 l 1 garrafão

Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

Composição:

Água, Óxido de Cocamidopropilamina, PEG-7 Cocoato de Glicerila, 
Glicerina, Hidroxietilcelulose, Ácido Láctico, Octenidina HCI, Alantoína.
Graças à sua formula equilibrada com vários compostos ativos, incluíndo
Octenidina e Alantoína, o octenisan® Loção corporal é óptimo para o  
cuidado da pele e contém propriedades antimicrobianas.

Schülke & Mayr está certificada com o DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 e DIN 
EN ISO 13485 (Reg.-Nº 004567-MP23 e validou o sistema ambiental de acordo 
com o Eco Audit

6988337

Densidade:                    1,006 - 1,0135 g/cm3 / 20 °C
Forma:                    viscoso

Informação Ambiental
A Schülke investiga e fabrica produtos inovadores, 
seguros e amigos do ambiente, económicos, com 
avançados processos de produção, sempre com os 
mais elevados padrões de qualidade. 

Opiniões Profissionais e mais informações
Para uma visão geral de toda a literatura relativa a este 
produto, por favor, visite o nosso site: www.schuelke.pt

Se tiver mais questões:

geral@schuelke.pt | +351 21 352 27 85      | www.schuelke.pt  

Schülke & Mayr GmbH
Uma companhia do
Grupo Air Liquide

Informações: Schülke Portugal


