
Informācija par produktu
Antibakteriāls ķermeņa mazgāšanas līdzeklis

Antibakteriāls mazgāšanas losjons uz
īpašu mitrinošu aģentu, saudzīgo

virsmaktīvo vielu un oktinidīna bāzes

octenisan® mazgāšanas losjons
Mūsu Plusi:
- ļoti saudzīgs mazgāšanas losjons ādai un matiem
- visa ķermeņa mazgāšanai pret MRSA
- piemērots visiem ādas tipiem
- ādai neitrāls pH līmenis
- bez mākslīgām krāsvielām un smaržvielām

Pielietojums
• antibakteriālai un saudzīgai visa ķermeņa 
mazgāšanai (t. sk. matu mazgāšanai un dušām);
• piemērots visiem ādas tipiem, pat ādai jutīgai pret 
ziepēm un alerģijām;
• saudzīgai un antibakteriālai pacientu mazgāšanai 
pirms ķirurģiskām manipulācijām;
• amputācijas stumbru mazgāšanai, kā arī infekcijas 
profilaksei un izvairīšanai no recidīvu un sekundāro 
infekciju gadījumiem;
• īpaši piemērots lietošanai intensīvās terapijas un 
infekciju nodaļās.

Lietošanas indikācijas
Mazgājot pacientu uzspiediet neatšķaidītu Octenisan® 
losjonu uz mitras švammītes un vienmērīgi ieziediet 
uz atbilstošām ķermeņa daļām (ekspozīcijas laiks ir 1 
min.) un noskalojiet. Ejot dušā vai mazgājot matus, 
lietojiet Octenisan® mazgāšanas losjonu kā komerciāli
pieejamus produktus.

Mikrobioloģiskā efektivitāte
Octenisan® mazgāšanas losjons ir efektīvs:
• saskaņā ar modificētu EN 12054 par MRSA, tas 
izolē Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa 
un E. coli 1 minūtes laikā;
• praktiskajā pētījumā ādai, kas ir mākslīgi piesārņota 
ar S. Epidermidis, ieteicamais ekspozīcijas laiks ir 1 
min.
• Āhenes universitātes slimnīcas klīniskā pētījumā ar 
Octenisan® mazgāšanas losjonu ir atrasts lielisks 
MRSA izskaušanas ātrums - ap 80%. Visu MRSA-
pozitīvo pacientu MRSA ādas stāvoklis (deguna 
dobumā, uz pieres, padusē, cirkšņa zonā, brūču zonā 
un rīklē) tika testēts 26 mēnešu laika periodā (janvāris
2003. - marts 2005.)  Pacienti, kas bija iesaistīti šajā 
pētījumā, tika mazgāti ar Octenisan® mazgāšanas 
losjonu katru dienu piecu dienu laikā (t.sk. arī mati). 
Tīrīšanas spēja tika pārbaudīta pamatojoties uz 
iepriekš noteiktu procedūru ar svābu. Nelielas brūces 
tika izārstētas ar Octenisan® mazgāšanas losjonu. 
MRSA tika konstatēta ar ādas skrīningu 105 
pacientiem no 318 pacientiem (= 33%). No šiem 105 
pacientiem, bija iespējams veikt procedūras, līdzīgi kā
uz praktiskā izmēģinājuma protokolu, proti 45 
pacientiem (= 43%). MRSA ir pilnīgi izskausts 35 no 
45 pacientiem (= 78%) 14 dienu laikā novērošanas 
periodā.

PD Dr. med. S. W. Lemmen
Āhenes universitātes slimnīca
Āhene, 30.05.2005



octenisan® mazgāšanas losjons
Dati par produktu
Sastāvs: ūdens, kokoamidopropilamīna oksīds, PEG-
7, glicerīna kokoāts, glicerīns, hidroksietilceluloze, 
pienskābe, oktenidīna HCl, alantoīns.
Pateicoties dažādu aktīvu vielu sabalansētam 
sastāvam, ieskaitot oktenidīnu un alantoīnu, 
Octenisan® mazgāšanas losjonam piemīt labas ādas 
kopšanas un antibakteriālās īpašības.
Fizikālās un ķīmiskās īpašības
Izskats: dzidrs, bezkrāsains 

šķīdums
pH: ādai neitrāls

Produkts Kods
500 ml pudele 121505
1 L pudele 121503

Aksesuāri / Dozēšanas palīglīdzekļi
Produkta 
kods

Dozators KHK 500 (deva 0,75 – 1,5 ml) 669 600
Dozators KHK 1000 (deva 0,75 – 1,5 ml) 669 700
Dozators SM 2 500 (deva 1,0, 2,0, 3,0 ml) 668 600
Dozators SM 2 universāls (deva 1,0, 2,0, 
3,0 ml)

668 500

500 ml/ 1L dozēšanas sūknis (deva 3ml) 180 303
Kannas krāns 135 501
Kannas dozators (deva 20ml) 117 101
Tvertnes atveramais rīks 135 810
Piltuve 117 901
Detalizētāku informāciju par Schuelke dozēšanas palīglīdzekļiem 
Jūs atradīsiet vispārīgā pārskatā “Piederumi un dozēšanas 
palīglīdzekļi”

Schülke & Mayr GmbH ir sertificēta atbilstoši DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 un
DIN EN ISO 13485  (Reģ.  Nr.  004567-MP23)  un ir  validējusi  vides  vadības  sistēmu
atbilstoši Eco Audit prasībām (Reģ. Nr. DE-150-00003).

Vides informācija
Schülke produkti ir ražoti ekonomiskā, uzlabotā, drošā
un videi draudzīgā ražošanas procesa ceļā, tajā pašā 
laikā saglabājot augstus kvalitātes standartus.

Ekspertu viedokļi un pārēja informācija
Lūdzu, apmeklējiet mūsu interneta mājas lapu, kur 
Jūs atradīsiet visu nepieciešamu literatūru un 
pārskatus par sensiva® dezinfekcijas šķīdumu: 
www.schuelke.com
Jūsu jautājumiem:
Klientu apkalpošanas centrs
Tālr. 67795240
E-pasts: schuelke@interlux.lv
Web: www.schuelke.lv

Schülke&Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Interlux, SIA
“Jaunbūmaņi”, 2.korp.
Dreiliņi, Stopiņu nov., LV2130
Tālr. +371 67795240
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schuelke@interlux.lv
www.schuelke.lv

Schülke&Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Austria
Phone +43 (0)1-523 25 01- 0
Fax +43 (0)1- 523 25 01 - 60
office@schuelke.at


