
„Aplikacja i-wound - pooperacyjna opieka nad raną”

Szczepan Mistarz



TIME acronym Terms proposed by EWMA 

advisory board

T = tissue, non vable or 
deficient

Tissue management

I = infection or inflamattion Inflammation or infection
control

M = moisture imbalance Moisture balance

E = edge of wound, non-
advancing or undermined

Epithelial (edge) advancement

„Systematyczne, zaplanowane , racjonalne zintegrowane podejście do leczenia ran przewlekłych” 



Octenilin płyn
Schulke wound pad
Octenilin żel

Octenisept – lek

Octenilin żel

Octenicare
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debridement

ochrona 
brzegów rany 

nawilżanie  

zwalczanie infekcji 



schulke wound pad – najskuteczniejszy debridement rany

Metoda umozliwiająca zachowanie żywej tkanki:

wiązanie skrzepów i złogów włóknika,
istotna redukcja bólu,
skuteczne usuwanie biofilmu,
zwiększenie cyrkulacji krwi i dopływu tlenu do tkanek.

Zastosowanie:

wszystkie rodzaje ran ostre i przewlekłe.

Opakowania:
Schulke wound pad biały, niebieski: 4 x 3 szt.
Schulke wound pad niebieski; 10 x 1 szt.

debridement



OCTENIDYNA W PRODUKTACH DOSTĘPNYCH NA RYNKU

Octenidyna 0,05% + Ethylhexylglycerin (oxadermol®) 

= octenilin płyn do irygacji = lawaseptyka ( wyrób medyczny ) 

dm water + 0.1% 
Ethylhexylglycerin

demineralised 
water

debridement



LAWASEPTYKA  - octenilin płyn (0,05%OCT + oxadermol)  

przemywanie łożyska rany w celu przygotowania do zastosowania antyseptyku, 
nawilżenie rany,
usuwanie biofilmu w ranie, 
oczyszczanie rany,
po otwarciu możliwość użycia do 8 tygodni,
jałowy izotoniczny roztwór zawierajacy octenidynę.

Zastosowanie:

rany oparzeniowe,
rany przewlekłe,
nawilżanie schulke wound pad,
przemywanie rany przy zmianie opatrunku, 
możliwość stosowania w terapii NWPT,
możliwość stosowania z opatrunkami

zawierającymi srebro.

debridement



+ = skuteczny
debridement

przed po poprzed

schulke wound pad – najskuteczniejszy debridement rany

debridement



PRZED I PO OCZYSZCZENIU 

PRZED - YPOP
schulke wound pad – najskuteczniejszy debridement rany

debridement



PRZED I PO OCZYSZCZENIU 

PRZED - YPOP
schulke wound pad – najskuteczniejszy debridement rany

debridement



PRZED I PO OCZYSZCZENIU 

PRZED - YPOP
schulke wound pad – najskuteczniejszy debridement rany

debridement



PRZED NIEBIESKI WOUND PAD BIAŁY SCHULKE WOUND PAD  

+ =
Skuteczne 
oczyszczanie 
ran głębokich

schulke wound pad – najskuteczniejszy debridement rany

SCHULKE WOUND PAD POZOSTAWIAMY W RANIE DO 48 GODZ.



KONTAMINACJA

KOLONIZACJA 

KRYTYCZNA  KOLONIZACJA

INFEKCJA MIEJSCOWA 

ZAKAŻENIE OGÓLNOUSTROJOWE

PROFILAKTYKA 

INFEKCJA 

ZAKAŻENIE 

antyseptyk 

możliwy 

antyseptyk 

obowiązkowy

Skin Pharmacol Physiol 2018;31:28–58



INFEKCJA – zgodnie z wytycznymi należy stosować leki o 
potwierdzonej skuteczności bójczej

Zwalczenie infekcji 

Octenidyna 0,1% + phenoksyetanol (PE)
= octenisept = LEK



SPEKTRUM DZIAŁANIA PRZECIWBAKTERYJNEGO octeniseptu

Bakterie gram dodatnie
Staphylococcus aureus
Staphylococcus pyogenes
A-hemolytic Streptococci
Streptococcus faecium
Streptococcus faecalis
Bakterie gram ujemne
Proteus mirablis
Pseudomonas aeruginosa
Gardnerella
Neisseria gonorrhoeae
Escherichia coli
Acinetobacter baumanii
Serratia marcescens
(chlamydia trachomatis)
Inne bakterie
Mycoplasma hominis
Ureaplasma urealyticum

Drożdżaki
Candida albicans
Grzyby
Trichophyton mentagrophytes
Trichophyton rubrum
Microsporum gypseum
Epidermophyton floccosum

Pierwotniaki
Trichomonas vainalis
Trichomonas gallinae

Wirusy
Herpes simplex
HBV
HCV
HIV
Spory
Clostridium  difficile – forma  wegetatywna 



octenidyna( OCT )  + fenoksyetanol(PE ) – bezpieczeństwo ? 

Badanie kliniczne z zastosowaniem 
antyseptycznego opatrunku  z oktenidyną
(octenisept®)  u wcześniaków (23-26 
tygodniem ciąży).

Parametry: tolerancja lokalna i 
ogólnoustrojowa, wchłanianie, metabolizm 
i wydalanie fenoksyetanolu.
Oprócz chwilowego zaczerwienienia nie 
zaobserwowano żadnych reakcji 
miejscowych.
Poziomy kwasu fenoksyoctowego (PAA) w 
moczu: 5-95 ppm (mediana: 24 ppm).

OCT/PE (octenisept®) jest odpowiednia dla noworodków urodzonych przedwcześnie.

Zalecenia dotyczące zapobiegania; zakażeniom 
szpitalnym na oddziałach intensywnej terapii 
neonatologicznej u pacjentów poniżej masy 
urodzeniowej wynoszącej 1500 g.

Mitteilung der Kommision für Krakenhaus – hygiene und 
Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut



Ocena skuteczności antyseptyków względem drobnoustrojów wywołujących zakażenia miejscowe w formie 
biofilmowej i planktonicznej. 
Przemysław Dalkowski, Promotor Dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz 
Akademia Medyczna Wydział Mikrobiologii Farmaceutycznej Wrocław

Celem wykonanej pracy było określenie skuteczności przeciwdrobnoustrojowej in vitro antyseptyków:
poliwinylopirolidonu jodu, dichlorowodorku oktenidyny, mleczanu etakrydyny, poliheksanidyny,
nadtlenku wodoru oraz glukonianu chlorheksydyny względem klinicznych szczepów Pseudomonas
aeruginosa, koagulazoujemnych gronkowców (CNS), Enterococcus faecalis oraz Klebsiella pneumoniae
w formie biofilmowej oraz planktonicznej. Określenie cytotoksyczności in vitro badanych antyseptyków
względem eukariotycznych komórek ludzkich fibroblastów.
Badaniem objęto po 20 szczepów Pseudomonas aeruginosa, koagulazoujemnych gronkowców (CNS),
Enterococcus faecalis oraz Klebsiella pneumoniae izolowanych z zakażeń szpitalnych.

POTWIERDZENIE SKUTECZNOŚCI OCT/PE :



Jednym z wniosków zawarty w doktoracie było : 
- Te same związki antyseptyczne cechują się zmienioną aktywnością przeciwdrobnoustrojową w zależności od warunków 
użycia. 

Najwyższą skutecznością przeciwdrobnoustrojową względem bakterii w formie biofilmowej cechował się dichlorowodorek 
oktenidyny, co wskazuje na jego wysoką przydatność kliniczną.

Stosowaniu substancji antyseptycznych w warunkach klinicznych zawsze towarzyszy określony poziom efektów 
się mleczan etakrydyny, który był jednak nieskuteczny w aspekcie aktywności przeciwdrobnoustrojowej.  Wysoka 
jego mechanizmem działania (utlenianiu) i obserwowana była w wielu innych pracach z dziedziny antyseptyki. Pozostałe 
) , cechowały się zbliżoną cytotoksycznością. 

POTWIERDZENIE SKUTECZNOŚCI OCT/PE:
Ocena skuteczności antyseptyków względem drobnoustrojów wywołujących zakażenia miejscowe w formie 
biofilmowej i planktonicznej. 
Przemysław Dalkowski, Promotor Dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz 
Akademia Medyczna Wydział  Mikrobiologii Farmaceutycznej Wrocław



SPOSOBY UŻYCIA



Octenidyny nie wolno wstrzykiwać
głęboko w tkankę zwłaszcza nie pod 
ciśnieniem (np. za pomocą strzykawki i / 

lub kaniuli).

W przypadku płukania / irygacji  należy 
zawsze zapewnić swobodny i prawidłowy 

odpływ.

PRZECIWWSKAZANIA



produkty na bazie octenidyny®, możesz  bezpiecznie łączyć 
ze wszystkimi opatrunkami  specjalistycznymi

octenisept® – może być stosowany
z opatrunkami zawierającymi srebro – nie ma  

negatywnych interakcji

nie stosuj octeniseptu® z jodem - ponieważ  może dojść do 
silnych brązowych, a nawet  fioletowych przebarwień

Pamiętaj o interakcjach między substancjami..

octenisept® Różne rany. Jeden lek.



octenidyna to:

najszybsza skuteczność wśród substancji   antybakteryjnych – 1 min (octenisept ) 5 
min(octenilin ) 

skuteczność wobec biofilmu,
wysokiej jakości oczyszczanie,
najwyższa tolerancja tkankowa, BI> 1,75 
nie traci skuteczności pod wpływem obciążeń białkowych jak krew, wysięk,
brak cytotoksyczności, 
brak reakcji anafilaktycznych, 
brak kancerogenności ,
niski potencjał alergizujący, 

możliwość łączenia z opatrunkami zawierającymi srebro 

20 lat doświadczenia klinicznego w Polsce 



Octenidyna 0,05% + hydroksyetyloceluloza

= octenilin żel = żel na rany = wyrób medyczny

M - nawilżenie 

OPATRUNKI REKOMENDOWANE W RANACH Z INFEKCJĄ

o opatrunki hydrowłókniste z jonami srebra

o opatrunki piankowe z zawartością srebra

o opatrunki w żelu z zawartością octenidyny



Octenilin żel (OCT 0,05%) – wyrób medyczny

octenilin żel – opatrunek który łaczy właściwości :

oczyszczajace,

nawilżające,

antybakteryjne,

Do ran wymagających: oczyszczenia, nawilżenia i przedłużenia działania leku 
antyseptycznego (octenisept). 

W odróżnieniu od klasycznych hydrożeli octenilin® żel na rany można używać
wielokrotnie – do 6 tygodni po otworzeniu, a pozostałości znajdujących się na 
ranie  nie trzeba usuwać.

RANA Z WYSIĘKIEM



octenilin –żel na rany – doskonałe 
połączenie z opatrunkami specjalistycznymi
zawierającymi srebro 

Występuje w opakownaiu 20 ml 

oraz 250 ml 

octenilin żel zapewnia 
nie tylko skuteczność antybakteryjną, ale 
znaczące zmniejszenie efektu bólowego oraz 

zmniejszone koszty  terapii. 



Zawiera: octenidyna 0,05% 

Panthenol – pobudza naturalną regenerację skóry. 

Bisabolol – łagodzi podrażnioną skórę. 

Vaseline – zabezpiecza suchą skórę przed czynnikami zewnętrznymi.
zewnętrznymi.

octenicare – krem na podrażnienia skóry (OCT 

0,05%)

OCHRONA BRZEGÓW RANY  



Octenidyna 
0,1%  

Octenidyna 
0,05%

octenicare

octenilin żel

octenilin płyn 

octenisept

OCTENIDYNA W PRODUKTACH 
DOSTĘPNYCH NA RYNKU



Octenilin płyn
Schulke wound pad
Octenilin żel

Octenisept – lek

Octenilin żel

Octenicare
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brzegów rany 

nawilżanie  

zwalczanie infekcji 



iWound
System telemedyczny 
wspomagający 
zdalne leczenie ran

Partner strategiczny systemu



Więcej szczegółów na www.iwound.pl

Czym jest iWound

LEKARZ I PIELĘGNIARKA
Internetowy panel konsultanta 

oraz aplikacja mobilna 

PACJENT
Aplikacja mobilna 

iWound to opracowany przez Polmedi Sp. z o.o. INTERNETOWY SYSTEM TELEMEDYCZNY 
do zarządzania zdalnymi konsultacjami medycznymi w ramach wspomagania procesu leczenia ran



Więcej szczegółów na www.iwound.pl

Budujemy skoordynowany
system opieki nad raną

System połączy wszystkich uczestników procesu leczenia:

I da wszystkim realne korzyści:

Pacjenci Lekarze i pielęgniarki Prywatne i publiczne Firmy farmaceutyczne Apteki
placówki medyczne

Porządkowanie 
danych medycznych 
pacjentów – historia 

terapii ran 
w systemie

Zdalną komunikację 
pacjentów z lekarzami 

i pielęgniarkami 

Dostęp do ośrodków 
i produktów medycznych
rekomendowanych przez 

lekarzy i pielęgniarki

Dostęp do informacji 
o produktach medycznych
dla lekarzy i pielęgniarek



Więcej szczegółów na www.iwound.pl

Jak działa system

• Aplikacja wspomaga proces leczenia ran 
• Umożliwia kontakt konsultantów i pacjentów
• Porządkuje dane medyczne i gromadzi historię terapii
• Umożliwia monitoring skuteczności leków i technik terapeutycznych
• Poprawia jakość i tempo gojenia ran



Więcej szczegółów na www.iwound.pl

Panel dla konsultanta

Dostęp do panelu 

internetowego umożliwia 
lekarzom i pielęgniarkom:

• Dodawanie pacjentów

• Prowadzenie konsultacji

(komunikację – zdjęcia, 

wiadomości, wywiady 

medyczne)

• Gromadzenie historii 

każdej terapii w jednym 

miejscu



Więcej szczegółów na www.iwound.pl

Aplikacja mobilna 
dla konsultanta

Dostęp do aplikacji mobilnej 

umożliwia lekarzom 
i pielęgniarkom:

• Przesyłanie zdjęć 

i komentarzy 

do terapii pacjentów 

bez konieczności 

logowania



Więcej szczegółów na www.iwound.pl

Zalecenia medyczne 
konsultantów dla pacjentów
- najważniejszy element systemu

iWound umożliwia konsultantom wysyłanie do pacjentów: 

• Rekomendacji leków i produktów medycznych
• Zaleceń żywieniowych wspomagających leczenie ran
• Rekomendowanie placówek medycznych, do których powinni się udać 

pacjenci
• Odsyłanie pacjentów przez system do najbliższych aptek, w których kupią lek



Więcej szczegółów na www.iwound.pl

Aplikacja mobilna dla pacjenta

Dostęp do aplikacji mobilnej umożliwia pacjentom:
• Komunikację z lekarzami i pielęgniarkami (przesyłanie wiadomości, wywiadów medycznych, 

zdjęć)

• Dostęp do historii terapii w telefonie komórkowym

• Dostęp do apteczki – bazy otrzymanych wskazań medycznych

• Informację o najbliższych aptekach i placówkach medycznych



Więcej szczegółów na www.iwound.pl

Ogólnopolska promocja, czyli
duży zasięg i olbrzymi potencjał

partner strategiczny

rozpoczęcie ogólnopolskiej akcji promocyjnej,

dzięki której powstanie baza konsultantów 
i dotrzemy do świadomości pacjentów w całym kraju



Dziękuję za uwagę

Szczepan Mistarz

Tel. 661 333 384

szczepan.mistarz@schuelke.com


