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Estudo clínico demonstra que o octiset ®

 é bem tolerado pelos pacientes

Wolfgang Vanscheidt, Freiburg – Breisach 

Importância de Agentes Antimicrobianos Tópicos na Gestão
Moderna do Tratamento de Feridas

Enquanto a aplicação local de antibióticos 
em feridas se deve evitar por resultar no 
desenvolvimento de resistências e pelas 
concentrações difíceis de controlar, 
antissépticos à base de Octenidina 
eliminam um amplo espectro de organis-
mos patogénicos (bactérias gram-positivas 
e gram-negativas, fungos bem como vírus e 
protozoários).

Alemanha, França, Inglaterra e Hungria. 126 
pacientes foram inscritos no estudo; 60 
foram tratados com octiset, 66 foram 
tratados com a solução de Ringer. As respec-
tivas substâncias foram aplicadas num 
período máximo de 12 semanas. De acordo 
com a Cutting & White os pacientes envolvi-
dos no estudo tinham que sofrer de pelo 
menos 2 de um total de 9 sinais de infecção. 
As úlceras tinham de estar presentes durante 
pelo menos 4 semanas e por menos de 2 
anos. O tamanho da ferida foi delimitado 
entre 2 cm2 a 20 cm2. Durante o estudo os 
pacientes recebiam terapia compressiva. 

Em comparação, pacientes com as úlceras 
maiores (6 cm2) e mais longas (6 meses) 
mostraram uma taxa de cicatrização signifi-
cativamente elevada na terapia com octiset 
do que os que foram tratados com a solução 
de Ringer. Ao mesmo tempo a taxa de efeitos 
adversos era mais baixa no grupo de pacien-
tes tratados com o octiset em comparação ao 
grupo de pacientes tratados com solução de 
Ringer (17% versus 29%). 
O estudo clínico comprova que o octiset é 
bem tolerado. Em comparação ao grupo de 
pacientes tratados com a solução de Ringer, 
a inibição ou prejuízo da cicatrização da 
ferida não foi observada. A cicatrização das 
feridas em pacientes com maior área de 
extensão e presente num longo período de 
tempo foi mais rápida através do tratamento 
com o octiset. Além do progresso de cicatri-
zação em pacientes tratados com o octiset, 
este foi também caracterizado por poucas 
queixas e ainda menos complicações.

A prevenção das infecções nas feridas 
sempre que a contaminação e a coloniza-
ção bacteriana são esperadas constitui uma 
das indicações clássicas para o uso de 
antissépticos, mas ao mesmo tempo, os 
antissépticos podem também ser utilizados 
para tratar manifestações clínicas de 
infecção sempre que a redução local de 
germes sob condições definidas seja 
necessária em adição à administração 
sistémica de antibióticos. A escolha de um 
antisséptico local num caso específico 
depende do sítio da aplicação bem como 
das características farmacológicas das 
substâncias activas.

Sob estas circunstâncias a relação entre 
efeito tóxico e o efeito microbial desejado 
constitui um importante critério. A substân-
cia activa Dicloridrato de Octenidina (OCT) 
vai de encontro à eficácia microbiológica 
confiável, citoxicidade aceitável, bem como 
tolerabilidade subjectiva.  

A OCT funciona como uma substância 
catiónica activa na membrana da célula que 
vai de encontro à destruição da função 
microbial da célula. O seu feito antimicro-
biano manifesta-se rapidamente após 30

seg a 1 min mesmo na presença de matéria 
orgânica, enquanto o efeito de remanes- 
cência mensurável pode ser claramente 
comprovado. O seu espectro de actividade 
compreende toda a relevância clínica da 
bactéria e outros organismos patogénicos. 
Devido ao seu mecanismo de ação o desen-
volvimento de resistências não é conhecido 
ou esperado. Outra vantagem dos produtos 
incolores à base de octenidina é que a cada 
mudança de penso, a ferida está 
claramente visível.  
Dependendo da situação clínica individual 
os antissépticos podem ser utilizados como 
medidas preventivas ou terapêuticas – 
ambos os critérios vão de encontro à aplica-
ção de OCT.

A tolerabilidade do octiset em comparação 
com a solução de Ringer foi estudada no 
quadro internacional, de estudo clínico 
randomizado, duplo-cego no tratamento 
de pacientes com úlceras crónicas 
venenosas em centros de tratamento da  



|  The plus of pure performance

Newsletter 1 - 2014

Amplo espectro de actividade 
antisséptica com excelente
compatibilidade tecidual comprovada 
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octiset
®NOVO

octenidina

Paciente do sexo feminino, 66 anos
Úlcera na perna direita no maléolo interno, Insuficiência venosa crónica, Dermatolipoesclerose
Processo de cicatrização sob o tratamento com octiset® 

Tratamento:
Mudança de penso a cada 2 dias | após 4 semanas a cada 3-4 dias
Antissépsia com compressa embebida em octiset®

Protecção contra a maceração com filme protector para a pele
Cobertura da ferida com compressa de alginato | espuma de poliuretano
Cuidados da pele: creme contendo uréia 10% 
Terapia compressiva

 

Nome do Medicamento: Octiset, 1mg/ml + 20mg/ml, solução cutânea • Composição Qualitativa e Quantitativa: 1 ml de solução contém 1 mg de dicloridrato de octenidina e 20 mg de 
fenoxietanol. Lista de excipientes: Cocamidopropilbetaína (constituído por: dimetil-amonioacetato, cloreto de sódio, água), gluconato de sódio, glicerol 85%, hidróxido de sódio solução a 10%, 
água purificada. • Forma Farmacêutica: solução cutânea. Solução límpida e incolor. • Indicações Terapêuticas: Este medicamento é um antisséptico utilizado na membrana mucosa, pele e 
feridas. Octiset está indicado no tratamento antisséptico de curta duração das membranas mucosas e tecidos adjacentes antes do diagnóstico e procedimentos cirúrgicos na região ano-genital 
da vagina, vulva, glande peniana, assim como antes da cateterização da bexiga. Octiset está também indicado como antisséptico na cavidade oral assim como terapêutica continuada de suporte 
em micoses interdigitais e tratamento antisséptico adjuvante de feridas. • Posologia e modo de administração: Salvo outra indicação Octiset deve ser aplicado sobre a área a tratar assegurando 
uma completa distribuição do produto. Em alternativa Octiset pode ser pulverizado na zona alvo. Esfregar cuidadosamente a área a tratar com pelo menos 2 compressas embebidas na solução, 
uma após a outra, assegurando uma completa distribuição do produto. A solução pode também ser pulverizada em áreas de fácil acesso. Deve ser verificado, em todos os casos, antes da aplicação 
um tempo de contacto de pelo menos 1 a 2 minutos antes da realização de outros procedimentos. Octiset pode ser utilizado para lavagem da cavidade oral nos casos em que toda a cavidade oral 
necessite ser tratada. Para tal devem ser utilizados 20 ml durante um período de 20 segundos. O produto deve ser pulverizado na área afectada de manhã e à noite na terapêutica adjuvante em 
casos de micose interdigital. Estes procedimentos devem ser cuidadosamente seguidos de modo a obter o efeito desejado. Até à data apenas existe experiência de utilização contínua até 14 dias, 
assim Octiset deve ser utilizado por um curto período de tempo. • Contra-indicações: Hipersensibilidade às substâncias activas ou a qualquer dos excipientes da solução. Octiset não deve ser 
utilizado para lavagem da cavidade abdominal (por exemplo intraoperativamente), da bexiga e membrana do tímpano. • Advertências e precauções especiais de utilização: Evitar a ingestão 
de grandes quantidades de Octiset ou a sua passagem para a circulação através de administração intravenosa acidental. Octiset não deve ser administrado sob pressão no processo de irrigação 
de feridas ou por via intravenosa no tecido. No caso de irrigação de feridas cavitárias deve ser sempre assegurado um local de drenagem (por exemplo dreno, tubo). • Interacções medicamento-
sas e outras formas de interacção: Não utilizar Octiset concomitantemente com –PVP, antissépticos à base de iodo em áreas adjacentes da pele, devido à possibilidade de ocorrência de descolo-
ração castanha a violeta nas áreas circundantes. Não utilizar Octiset concomitantemente com surfactantes aniónicos (sabão, detergentes, etc) com os quais pode reagir e anularem-se na sua 
actividade. • Efeitos indesejáveis: Em casos raros podem ocorrer, no local de aplicação, sinais temporários tais como sensação ligeira de queimadura, vermelhidão e comichão. Quando utilizado 
para lavagem da cavidade oral, Octiset provoca um sabor amargo transitório. • Titular de AIM: BSG Pharmaceuticals – Produtos Farmacêuticos Inovadores, S.A., Av. Casal Ribeiro n.º18 - 7º Dto 1000-
092 Saldanha - Portugal • Fabricante: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt, Alemanha. Medicamento não sujeito a receita médica. Para mais informações contactar o Titular de AIM. O
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Schülke & Mayr GmbH
Uma companhia do 
Grupo Air Liquide geral@schuelke.pt |  21 352 27 85 | www.schuelke.pt

Informações:                              Portugal

Ferida exsudativa
Tecido granulação pouco vitalizado
Revestimento de fibrina
Extremidade delimitada e macerada
Infecção local com odor fétido

1º dia  

Ferida não infectada
Diminuição do tamanho
Exsudado moderado
Epitelização avançada

Após 5 semanas  

Ferida sem sinais de infecção
Diminuição do tamanho
Epitelização avançada
Dimimuição do exsudado
Sem maceração

Após 9 semanas  Após 13 semanas  

Epitelização praticamente 
completa

Estudo de Caso por Kerstin Protz. Manager Certificada da Ferida  (ICW)  

 

 Medicamento Antisséptico de Nova Geração 
Pele, Ferida e Membrana Mucosa

  

Ferida

Aguda ou Crónica
Infectada ou em risco
Úlcera Pressão, Venosa,
Arterial ou Mista
Abscesso

Pé Diabético
Queimaduras
MRSA - colonizado
Incisão, abrasão
Iatrogénica

Não citotóxico no leito da ferida
Promove a cicatrização
Penetra o biofilme
Compatível com pensos utilizados
na gestão moderna da ferida

 

 
   

 

  

  

Eficaz contra Bactérias, Fungos, Protozoários e Virús
Rápido início de acção 1 min
Acção remanescente 24h comprovada
Muito boa tolerabilidade na pele, membrana mucosa e tecidos
Sem efeitos sistémicos colaterais associados
Incolor     Indolor    Inodoro  
Eficácia e Segurança comprovada em Estudos Clínicos
Depois de aberto pode ser utilizado até 3 anos sem perda de eficácia

|  Líder no Controle da Infecção


