
Solução pronta-a-usar para hidratação e 
descontaminação da cavidade oral e faringe,
pela limpeza mecânica, e para o apoio ao 
tratamento de feridas na cavidade oral.

octenidol®  md Colutório Antibacteriano

Vantagens:
descolonização por MDRO 

não provoca a descoloração dos dentes¹

sem clorohexidina

Áreas de Aplicação

Modo de Aplicação

 0499

Informação do Produto
Ingredientes:
Água purificada, Hidroxiestearato de macrogolglicerol, Glicerina
85%, Aroma fresco de menta, Gluconato de Sódio, Sucralose,
Octenidina HCL, Ácido Cítrico, Butilhidroxitolueno.

Informação química-fisíca

Cor praticamente incolor

Densidade ca.   1,0 g/cm3 /   20 °C

Flash point > 100  °C /  Método :  ISO 2719

Forma liquído

pH ca.   4 /   20 °C /   (não diluído)

Viscosidade, dinâmica não determinada

Recomendações
Restrições de utilização:

Contra-indicações:

Efeitos secundários:

Interações:

Avisos e precauções:

Embalagem

Produto Unidades Item nº.

octenidol md -INT- 250 ml FL
CNP 6029868

10/Caixa sob pedido

Estes produtos não estão disponíveis em todos os países. Para mais informações por favor  
contacte a nossa subsidiária ou distribuidor local.

Nova 
Fórmula

O dispositivo médico octenidol® md Colutório Antibacteriano é 
indicado para a limpeza da boca e garganta; áreas difíceis de 
alcançar, tais como as bolsas peridontais ou espaços interdentários 
são alcançados de modo efectivo. octenidol® md Colutório Antibac-
teriano dissolve e remove o tártaro e germes, contribuindo assim 
para uma eficaz descolonização por MDRO.

Salvo outra indicação, enxaguar totalmente a boca duas a três vezes 
por dia ou garguejar com apróx. 10 - 15 ml do colutório não diluído 
por pelo menos 30 segundos. Cuspir o colutório após. 
Por razões de higiene, é aconselhável usar o copo doseador incluído,
que deve ser limpo cada vez que é utilizado.

Não se recomenda o uso em bebés ou crianças com idade 
inferior a 3 anos. Em crianças pequenas ou pessoas sem  
controlo dos reflexos de deglutinação só deve ser usado após 
uma avaliação clínica.

octenidol® md Colutório Antibacteriano não deve ser usado em
casos de alergia suspeita ou conhecida a algum dos ingredien-
tes presentes. Em caso de dúvida consulte o seu médico.

Qualquer alteração que ocorra no paladar é reversível. Sintomas
tais como, uma sensação de ardor temporária e, em indivíduos 
sensíveis ao mentol, pode ocorrer em casos raros náuseas.

Não utilizar em combinação com a iodo-povidona, uma vez que 
pode levar a descoloração.

Não utilizar octenidol® md Colutório Antibacteriano continu-
amente por períodos de tempo prolongados sem supervisão 
médica. Não engolir. Evitar contacto com os olhos. Utilizar 
apenas embalagens intactas e não danificadas.

para a higienização diária e desinfeção da cavidade oral



octenidol®  md Colutório Antibacteriano

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:

¹ relativamente à descoloração dos dentes: Um estudo cosmético com 53 indivíduos 
mostrou que 94% dos indivíduos não mostrava qualquer descoloração após aplicação 
durante um período de 4 semanas. Método de medição: escala vital.

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. 

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

Schülke & Mayr GmbH
Uma companhia do
Grupo Air Liquide

Informações: Schülke Portugal

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

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
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