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OCTENIDINE DIHYDROCHLORIDE (octenidyna – OCT) 

1,1´,4,4´-tetrahydro-N,N´-dioctyl-1,1´-
decamethylenedi-(4-
pyridylideneamine) dihydrochloride 

bispyridinium salt
cationic substance
Mr = 623,8
CAS 70775-75-6



OCTENIDYNA W PRODUKTACH DOSTĘPNYCH NA RYNKU

Krok 1

Octenidyna (0,1%) 

Octenidyna (0,05 %) 



SKUTECZNOŚĆ BÓJCZA W WARUNKACH KLINICZNYCH

Oczekuje się, że skuteczność substancji przeciwdrobnoustrojowych przekłada się na
eliminację ocenianych drobnoustrojów na poziomie ≥3log10 w przypadku typowej
ilości materiału organicznego w deklarowanym czasie ekspozycji.
[A.Kramer, Konsensus dotyczący antyseptyki ran: stan wiedzy na 2018 r.].

W tym wypadku ważne jest stężenie substancji antybakteryjnej oraz jej czas 

działania – jakie cechy są brane pod uwagę?



SZEROKOŚĆ DZIAŁANIA PRZECIWBAKTERYJNEGO  OCTENIDYNY 

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

Clostridium difficile forma 
wegetatywna 



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 zmienną aktywnością przeciwdrobnoustrojową w zależności od warunków 
panujących w miejscu (obszarze ciała) ich 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 
cytotoksycznych. Najniższą cytotoksycznością cechował się mleczan etakrydyny, który był jednak nieskuteczny w 
aspekcie aktywności przeciwdrobnoustrojowej.  Wysoka cytotoksyczność nadtlenku wodoru związana jest z jego 
mechanizmem działania (utlenianiu) i obserwowana była w wielu innych pracach z dziedziny antyseptyki. Pozostałe z 
badanych antyseptyków (OCT ,PHMB,CHX ,PVP-J ) , 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



POTWIERDZENIE SKUTECZNOŚCI OCT/PE:



TOLERANCJA TKANKOWA

Pomocny w wyborze odpowiedniego preparatu może być indeks biozgodności 
(BI – Biocompatibility index). Wartość BI >1 wskazuje, że dany produkt charakteryzuje się szerokim spektrum wobec 
drobnoustrojów oraz niskim poziomem cytotoksyczności wobec fibroblastów czy keratynocytów, a tym samym jego 
stosowanie nie wpływa negatywnie na proces gojenia.

Tolerancja antyseptyków do ran powinna być tożsama z roztworem Ringera, roztworem 0,9% chlorku sodu lub
obojętnym hydrożelem. W idealnych warunkach taka substancja powinna pobudzać proces gojenia się rany.
[A.Kramer, Konsensus dotyczący antyseptyki ran: stan wiedzy na 2018 r.]

mutagenność,

kancerogenność,

teratogenność.

[A.Kramer, Konsensus dotyczący antyseptyki ran: stan wiedzy na 2018 r.]

Potencjał uczuleniowy cząsteczki, w tym generowanie anafilaksji, powinien być niski lub równy zeru. Substancje te
nie powinny również generować ryzyka powikłań odległych takich jak:



TOLERANCJA TKANKOWA OCT/PE = octenisept

Warto również podkreślić, że bezpieczeństwo stosowania oktenidyny zostało potwierdzone w randomizowanym,
kontrolowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, u pacjentów z przewlekłym owrzodzeniem żylnym. W
badaniu tym wykorzystywano preparat octenisept oraz roztwór Ringera przez okres maksymalnie 12 tygodni. U pacjentów
leczonych Octeniseptem obserwowano mniej zdarzeń niepożądanych (AE) w porównaniu z grupą Ringera, co
jednocześnie potwierdziło, że roztwór oktenidyny jest odpowiedni do leczenia ran przewlekłych bez efektów
cytotoksycznych. Co więcej, preparat ten nie zaburzał gojenia się ran, co ma szczególne znaczenie w przewlekłych
owrzodzeniach żylnych.
[International Wound Journal 2012 Jun;9(3):316-323]



OCTENIDYNA W PRODUKTACH DOSTĘPNYCH NA RYNKU

Krok 1

Octenidyna (0,1%) 

Octenidyna (0,05%) 

Krok 2

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

Krok 3

Octenidyna 0,05% + Ethylhexylglycerin (oxadermol®) 

= octenilin płyn do irygacji = wyrób medyczny 

dm water + 0.1% 
Ethylhexylglycerin

demineralised 
water



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.



V.A.C. Ulta™
octenilin® Wound

Irrigation Solution

&



+ =  skuteczny debridement



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 czerwony: 4 x 3 szt.
Schulke wound pad niebieski; 10 x 1 szt.



+ = skuteczny
debridement

przed po poprzed

schulke wound pad – najskuteczniejszy debridement rany



PRZED I PO OCZYSZCZENIU 
PRZED - YPOP



Schulke wound pad

Najskuteczniejszy debridement rany



Schulke wound pad

Najskuteczniejszy debridement rany



OCTENIDYNA W PRODUKTACH DOSTĘPNYCH NA RYNKU

Krok 1 

Octenidyna (0,1%) 

Octenidyna (0,05 %) 

Krok 2

Octenidyna 0,1% + phenoksyetanol (PE)

= octenisept = LEK



szybki początek działania po 1 minucie

BADANIE SKUTECZNOŚCI:

Skuteczność różnych środków antyseptycznych przeciwko P. aeruginosa, S. aureus i C. albicans

J Antimicrob Chemother 2010; 65: 1712-1719doi; 10.1093/jac/dkq212 Advance Acces publication 15 June 2010



Skuteczność różnych środków antyseptycznych przeciwko P. aeruginosa, S. aureus i C. albicans

J Antimicrob Chemother 2010; 65: 1712-1719doi; 10.1093/jac/dkq212 Advance Acces publication 15 June 2010

szybki początek działania po 1 minucie

Zakres stężenia produktów 
zawierających 

poliheksanidynę

ca. 10 – 30 min

BADANIE SKUTECZNOŚCI:



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 



KONTAMINACJA

KOLONIZACJA 

KRYTYCZNA  KOLONIZACJA

INFEKCJA MIEJSCOWA 

ZAKAŻENIE OGÓLNOUSTROJOWE

PROFILAKTYKA 

INFEKCJA 

ZAKAŻENIE 

antyseptyk 

możliwy 

antyseptyk 

obowiązkowy

Skin Pharmacol Physiol 2018;31:28–58



OCT/PE (octenisept)  NA SKÓRĘ

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 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



SPOSOBY UŻYCIA



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.



Objawy uboczne i ostrzeżenia

Przeciwwskazania

Doświadczenia kliniczne



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



OCTENIDYNA W PRODUKTACH DOSTĘPNYCH NA RYNKU

Krok 4

Octenidyna 0,05%

Krok 1

Octenidyna (0,1%) 

Octenidyna (0,05 %) 

Krok 2

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

Krok 3

Octenidyna 0,05% + Ethylhexylglycerin (oxadermol®) = octenilin płyn do irygacji 
= wyrób medyczny 

+ hydroksyetyloceluloza 

= octenilin żel = żel na rany = wyrób medyczny



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.



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.

RANA Z WYSIĘKIEM



PODSUMOWANIE SKUTECZNOŚCI
ANTYBAKTERYJNEJ

Występuje w opakownaiu 20 ml 

oraz 250 ml 

octenilin żel zapewnia 
nie tylko skuteczność  
antybakteryjną, ale znaczące 
zmniejszenie efektu bólowego oraz 
zmniejszone koszty  terapii. 



Badanie miało na celu porównanie skuteczności produktów zawierających
oktenidynę w żelu (0,05%) vs. opatrunki srebrowe stosowane u pacjentów
cierpiących z powodu przewlekłego owrzodzenia goleni. Przedstawione
wyniki wskazują na wyższą skuteczność opatrunków zawierających

oktenidynę w porównaniu do opatrunków srebrowych.
[Wound Repair and Regeneration 2015 Vol.23 no.4; s.525-530]

Tworzy środowisko wzmagające gojenie rany 
wzmaga działanie odpowiednich czynników wzrostu
cytokin i enzymów proteolitycznych, 
ma właściwości przeciwzapalne.

Nie zaburza przenikania tlenu.
Może być stosowany na każdy typ rany (np.. oparzenia, rany ostre i 
przewlekłe...).
Usuwanie żelu jest bezbolesne.

1 2 3 4



OCTENIDYNA W PRODUKTACH DOSTĘPNYCH NA RYNKU

Krok 5
Octenidyna 0,05%

Krok 1

Octenidyna (0,1%) 

Octenidyna (0,05 %) 

Krok 2

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

Krok 3

Octenidyna 0,05% + Ethylhexylglycerin 
(oxadermol®) = octenilin płyn do irygacji 
= wyrób medyczny 

Krok 4

Octenidyna 0,05% + 
hydroksyetyloceluloza = 
octenilin żel = żel na rany = 
wyrób medyczny

+ panthenol 
+ bisabobol + vaseline = octenicare



Zawiera: octenidyna 0,05% 

Panthenol – pobudza naturalną regenerację skóry. 

Bisabolol – łagodzi podrażnioną skórę. 

Vaseline – zabezpiecza suchą skórę przed czynnikami 
zewnętrznymi.

octenicare – (OCT 0,05%)



ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW Z OCTENIDYNĄ W CYKLU 
GOJENIA RANY



Podsumowanie

octenidyna to:
najszybsza skuteczność wśród substancji   antybakteryjnych – 1 min (octenisept)
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 



Dziękuję za uwagę


