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CİLT VE MUKOZA
ANTİSEPTİKLERİ

%0,1 Oktenidin dihidroklorür

Düşük Konsantrasyon 
Yüksek Etkinlik
Hızlı Etki Süresi

Octecidal® Liquid Deri, Yara Ve Mukoza 
Antiseptiği
Tüm vücut yüzeylerine uygulanabilir geniş spektrumlu 
yara yıkama solüsyonudur.
MRSA, VRE ve hastane enfeksiyonlarına karşı 30 
saniyede hızlı etkinlik gösterir.
Kolonize, kritik kolonize ve enfekte yaralarda kullanıma 
uygundur.
Travmatik, akut, kronik, cerrahi ve yanık yaralarının 
tedavisine yardımcı olur.
Yara yatağının optimum koşullarda hazırlanmasına 
destek olur.
Biofilm oluşumunu engeller. 
Yara yatağında bulunan biofilmi ortamdan uzaklaştırır.
Tüm yara örtüleri ile geçimlidir.
Yara örtülerinin ağrısız bir şekilde değişimini sağlar.
Renksiz olması nedeniyle görüntüleme cihazlarına sorun 
teşkil etmez.
Operasyon öncesi mukoz membran ve deri üzerinde 
antisepsi sağlar.
Ağrısız ve güvenli uygulama sağlar, enfeksiyon oluşumunu 
engeller.
Yara ve sütur pansumanlarında kullanılır.
Haricen mantar tedavisine yardımcı olur.

Octecidal®  Liquid kısmi ve tam kalınlıktaki yaralar, I- IV. aşamadaki bası ülserleri, diyabetik ayak ülserleri, arteriyel 
ve venöz bacak ülserleri, travmatik yaralar ve yanıklarda antiseptik olarak kullanılabilir.

Ameliyat öncesinde saha hazırlanmasında, jinekolojik ve obstetrik müdahalelerde, enjeksiyon, biyopsi, ponksiyon, 
kan alma gibi girişimlerde cilt ve mukoza antiseptiği olarak kullanılır.

Enfekte, kolonize ve kritik kolonize yaraların temizlenmesi ve yara yatağının hazırlanması için kullanılabilir. 

Kateter giriş bölgelerinin antisepsisinde kullanılabilir.

MRSA/VRE ile kontamine olan hasta veya personelde cilt ve mukoz membran dekontaminasyonu için kullanılabilir.

Kullanım Alanları

OCTECIDAL® ÇÖZELTİ  1000ml

Tıbbi Özellikler
Octecidal® Liquid topikal uygulamalar için kullanıma hazır cilt ve 
mukoza antiseptiğidir. MRSA (Metisilin Dirençli S. Aureus) ve VRE 
(Vankomisin Dirençli Enterekok) dahil bakterilere, virüslere, mantarlara 
ve mayalara karşı etkindir.
Octecidal® Liquid yüksek antiseptik ve koruyucu özelliği ile akut ve 
kronik yaralarda enfeksiyonu önleme ve giderme için kullanıma 
uygundur.
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Kullanım Şekli
Octecidal® Liquid kullanmaya hazır prepara�ır. Doktor 
tavsiyesine göre deriye ve mukozaya seyreltilmemiş 
halde sürülerek uygulanır. Kullanım şekli ve temas 
süresi, mikroorganizma varlığına ve uygulama yerine 
göre değişmektedir. 

Ticari Sunum Şekli
Octecidal® Liquid 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml ve 
5000 ml ambalajlarda sunulmaktadır.
Octecidal Liquid T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu tara�ndan biyosidal ürün olarak 
ruhsatlandırılmıştır.

daha fazla bilgi için:
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Etki Mekanizması ve Spektrum
Oktenidin, molekülünde uzun bir alifatik düz zincirle 
bağlanmaları nedeniyle birbirleriyle etkileşmeyen iki 
katyonik aktif merkez taşıyan özel bir antiseptiktir. 
Oktenidin (oktenidin dihidroklorür), katyon-aktif bir 
bileşik olup negatif yüklü bakteri hücre membranına 
hızlı bir şekilde bağlanarak hücre membranının 
yaşamsal işlevini bozar ve böylece bakteri üzerinde 
öldürücü etki gösterir. 
Geniş spektrumlu antibakteriyel etkinlik gösterir. 
MRSA (Metisilin Dirençli S. Aureus) ve VRE 
(Vankomisin Dirençli Enterekok) dahil bakterilere, 
virüslere, mantarlara ve mayalara karşı etkindir.


