
Touca descartável de lavagem, impregnada com
solução antisséptica à base de Octenidina

octenisan®  wash cap 

Vantagens 
para a descontaminação do cabelo e couro cabeludo 

pronto-a-usar

sem perfume e sem corantes

pode ser aquecido até à temperatura corporal 
(no microondas no máx. 20 segundos a 600 Watts)

Áreas de aplicação
Touca de lavagem impregnada de utilização única
para a descontaminação do cabelo e couro cabeludo. 

Instruções de utilização 
Se necessário o octenisan® wash cap pode ser aquecido no
microondas (no máx. 20 segundos a 600 Watts).

Abra a embalagem de octenisan® wash cap cuidadosamente 
depois de aquecida. 

Se o octenisan® wash cap for aquecido verifique a temperatura
antes de utilizar no paciente. 

O cabelo deve estar seco e intacto antes da utilização do 
octenisan® wash cap (sem a utilização prévia de gel, mousse, laca
etc.)

Coloque o octenisan® wash cap na cabeça até cobrir a totalidade 
do cabelo. 

Massage a solução do octenisan® wash cap e deixe atuar pelo 
menos 5 minutos até humedecer completamente o cabelo e o 
couro cabeludo.

O cabelo deve ser penteado o mínimo possivel durante todo o período 
de tratamento (ex. entre aplicações de octenisan® wash cap).

Após cada utilização de octenisan® wash cap, o cabelo pode ser 
enxaguado e seco com utilização de um secador se necessário. 

Outros champôs e produtos de cuidado capilar podem ser utilizados 
depois de enxaguar. 

Touca de Descontaminação Antimicrobiana



octenisan® wash cap

Schülke & Mayr GmbH possui autorização do fabricante de acordo
com a secção13 paragrafo 1 Lei alemã sobre drogas e certificados
de conformidade GMP para medicamentos. 

Uma companhia do grupo 
Air Liquide 

Recomendações especiais 
Para informações relacionadas com a segurança do produto 
contacte para pedido de informação
E-mail: geral@schuelke.pt 
Não utililizar octenisan® wash cap em casos de suspeita 
de alergia a algum dos componentes. Não utilize em 
combinação com produtos à base de Iodopovidona. 
Utilize apenas por tempo limitado. 
Ao utilizar octenisan® wash cap não permita o contacto 
direto com os olhos.  Se entrar em contacto com os olhos
lave imediatamente com água.  

Informação para encomenda 

Produto Embalagem Item nº.

octenisan wash cap -INT- 1 ST SP 24/Caixa 129602

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

Informação do produto 
Composição: 
Água, glicerina, cocoamidopropil betaína, alantoína, lactato
de sódio, octenidina HCl, etilhexilglicerina

Dados Físico-Químicos 

Cor incolor 

Densidade ca.   1,0 g/cm3 /   20 °C

Flash point Não aplicável

Forma líquido

pH ca.   5,5 /   20 °C /   (sem díluição)

Viscosidade, dinãmica semelhante a água

Produtos Relacionados 

  • octenisan® wash mitts 
(octenisan® Luvas de Descontaminação Antimicrobiana) 


