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the plus of pure performance

O Natal é altura de aproveitar e celebrar a família. A ceia de Natal é o momento 
mais mágico da noite, contudo, as mães e avós bem sabem as horas que 
passam ao fogão, e com tanta azáfama lá vem uma salpicada de óleo a ferver, 
lá vem uma panela quente na qual encostamos sem querer…
Há também a correria constante dos mais novos, felizes com tantos familiares 
reunidos, na expetativa da abertura dos presentes, de provar os sonhos acaba-
dos de fazer… E quase sempre há um pequenito que chora porque tropeçou, 
caiu e arranhou os joelhos... E choram, porque além da dor que estão a sentir e 
do susto, sabem que a parte da desinfeção da ferida também não vai ser fácil… 
“Não quero, vai arder muito!...”

A equipa Schulke em Portugal agradece a 
todas as farmácias e todos os seus colabora-
dores o apoio e o seu grande contributo para o 
aconselhamento desta molécula inovadora  
conhecida através da marca Octiset .
A todos, os nossos votos sinceros de umas 
Boas Festas!

Octiset, uma solução aquosa à base de dicloridrato 
de octenidina previne e ajuda a combater as 
infeções prolongadamente – a sua ação antimicro-
biana observa-se rapidamente (30 segundos) 
prolongando-se por mais de 24 horas e não 
sofrendo inibição na presença de sangue ou 
exsudados.

Indolor e incolor, esta solução pode ser utilizada na 
lavagem e desinfeção de bebés, ou na desinfeção 
de feridas agudas e crónicas e até queimaduras, 
uma vez que hidrata e acelera o processo de cicatri-
zação, ao mesmo tempo que permite visualizar 
todas as alterações que a ferida possa sofrer 
durante este processo. 

Esta é uma solução muito bem tolerada, devido à 
sua elevada compatibilidade para feridas, pele e 
membrana mucosa, que não é absorvida pelo 
organismo, disponível também em embalagens de  
fácil utilização e conforto em spray. 

Para ajudar nos momentos mais difíceis, a Schulke & Mayr GmbH lança em Portu-
gal a sua linha de antisséticos cujo princípio ativo é um poderoso antimicrobiano 
de nova geração, o dicloridrato de octenidina. Esta substância inovadora e ímpar 
apresenta caraterísticas únicas - além de um vasto espetro antimicrobiano contra 
bactérias patogénicas clínicas, incluindo estirpes multirresistentes, fungos e 
vírus, esta substância não permite o desenvolvimento de resistências, derivado 
da sua fórmula molecular diferenciadora


