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octenidina
Eficácia

que os pacientes tratados apenas 
com curativos activos, grupo 1, não 
foi observada qualquer cicatrização 
completa da úlcera até ao final do 
período do estudo. Os menores 
custos de tratamento foram observa-
dos no grupo 3 (20,34€ vs 25,81€ 
grupo 1 / troca de penso) ou (284,80€ 
vs 361,31€ grupo 1 / no final do 
estudo). 
Com o gel à base de octenidina pôde 
ser observado que a cicatrização é 
significativamente mais rápida, com 
melhor desbridamento, com uma 
sensação muito mais agradável para 
os pacientes, assim como com uma 
melhor tolerabilidade. O que demon-
stra que o tratamento é económico, 
eficaz e bem tolerado para as Úlceras 
Crónicas, mesmo quando utilizado 
sozinho, sem qualquer necessidade 
de curativos activos adicionais. 

As úlceras venosas crónicas necessitam de cuidados demorados associados a elevados custos de 
tratamento e redução da qualidade de vida dos pacientes afectados. Por causa do bioburden da 
ferida e as frequentes infecções locais, uma parte fundamental do tratamento da úlcera é a 
selecção de um curativo adequado.

Eficácia e custo-efectividade do gel à 
base de octenidina no tratamento de 
úlceras venosas crónicas em compara-
ção aos curativos modernos da ferida. 
Strohal R. & Hämmerle G.; International 
Wound Journal 2014 doi: 10.1111/ iwj. 
12250  

penso de espuma ou alginato; os pacientes do 3º 
grupo foram tratados apenas com o gel à base de 
octenidina e um penso secundário simples não 
aderente. Antes da troca de penso, todas as feridas 
com sinais de infecção foram limpas  com octiset. 

No fim do estudo a redução do tamanho da ferida 
foi significativamente melhor, em ambos os grupos 
tratados com o gel à base de octenidina em 
comparação com curativos activos apenas, com 
reduções totais de 14,6% grupo 1 , 64,1% grupo 2 e 
96,2% grupo 3.
O número de úlceras que cicatrizaram antes do 
tempo foi de 60% no grupo de pacientes tratados 
apenas com o gel à base de octenidina. Enquanto

O objetivo deste estudo foi determinar 
a eficácia, segurança e custo-
efectividade de um gel à base de 
octenidina no tratamento de úlceras 
venosas crónicas. Para este efeito, 49 
úlceras foram tratadas durante 42 dias, 
com mudança de penso a cada 3-5 
dias, as características da cicatrização 
da ferida e os custos do tratamento de 
diferentes curativos foram analisados. 
O1º grupo recebeu tratamento com 
curativos activos tais como pensos de 
espuma ou alginato com e sem prata, 
ou hidrogel. Os pacientes do 2º grupo 
receberam tratamento predominante 
com gel à base de octenidina mais um  
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Desbridamento Autolítico

Limpeza e humedecimento de feridas 
cutâneas crónicas, contaminadas e com 
crosta

 
  

 

Contém octenidina - inativa os microorganismos
Hidrata, descontamina e limpa as feridas
Liberta o revestimento endurecido, tecido necrosado e biofilme 
Cria um ambiente húmido perfeito promovendo o processo de 
cicatrização
Aplicação indolor com excelente tolerabilidade
Pode ser utilizado inclusive em queimaduras  de 2º e 3º grau
As mudanças de penso podem ser feitas entre 3 a 5 dias.
Ideal para utilizar em combinação com o octiset®
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Estudo de Caso:
Paciente do sexo Feminino, 75 anos
Úlceras diabéticas no pé após amputação parcial.
Processo de cicatrização sob o tratamento com octiset® e octenilin® Gel | Feridas.

O sucesso da cicatrização requere feridas limpas.

Após 1 semana Após  3 semanas Após 8 semanas1º Dia

Após 4 semanas de 
tratamento com Iodopovi-
odona. Revestimento seco, 
necrótico, fibrinoso.

De antissépsia com octiset® e 
aplicação octenilin® Gel. Foi 
possível libertar facilmente o 
revestimento com boa 
resposta de granulação.

Duas semanas depois, 
progresso visível na 
epitelização e dissolução da 
camada fibrinosa. 

Cicatrização quase completa 
no inicio da 8º semana.
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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

Líder de Mercado no tratamento antisséptico 
da pele, ferida e membrana mucosa* 

(* Source: IMS, GPI Hospital material needs, sales 2006, Germany)

 
Eficaz contra Bactérias, Fungos, Protozoários e Virús (incl. estirpes multirresistentes ex. MRSA)

Rápido início de acção 1 min | Acção remanescente 24h comprovada
Muito boa tolerabilidade na pele, membrana mucosa e tecidos
Sem efeitos sistémicos colaterais associados | Sem desenvolvimento de resistências 
Incolor  |   Indolor  |  Inodoro
Se necessário pode ser considerada na gravidez
Designação orfão pela EMA - sepsis tardia em bebés prematuros
Eficácia e Segurança comprovada em Estudos Clínicos
Depois de aberto pode ser utilizado até 3 anos sem perda de eficácia

 

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 intraopera-
tivamente), 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 medicamentosas 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 descoloração 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
C

T 
14

 | 
05

 0
3

octiset®
Nova Geração

octenidina

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


