Octenisept
po zmianie ChPL-u
Pytania ? Kontrowersje ? Fakty !
Tu wstawić jakiś rysunek

Szczepan Mistarz

SUBSTANCJE ANTYBAKTERYJNE W PRODUKTACH DO RAN
PRZEWLEKŁYCH
związki srebra( Ag)

PVP-I

OCTENIDINE (OCT)
PODCHLORYNY
(NAOCL; HOCL)

POLIHEXANID
(PHMB)

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?

TOLERANCJA TKANKOWA
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.]

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

kancerogenność,
teratogenność.
A.Kramer, Konsensus dotyczący antyseptyki ran: stan wiedzy na 2018 r.]
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*** wycofanie z użycia w produktach do higieny ciała dyrektywą unijną ds. produktów biobójczych
z powodu kancerogenności typu 2

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

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:
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
Jednym z wniosków zawarty w doktoracie było :
- Te same związki antyseptyczne cechują się zmienioną 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.

TOLERANCJA TKANKOWA SUBSTANCJI
PRZECIWDROBOUSTROJOWYCH
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]

DOMNIEMANA OPORNOŚĆ NA OCTENIDYNĘ

Ekstremalne warunki laboratoryjne - oktenidyna nie wywołuje żadnej oporności .

Zostały sprawdzone różne stężenia oktenidyny i różne rozcieńczenia i stwierdzono
iż szczep Pseudomonas może nabywać cech tolerancji na oktenidynę .
1. Wniosek w publikacji jest taki iż stężenia handlowe w produktach są nadal
wysoce skuteczne nawet jeśli zostanie ich działaniu wyhodowany sztucznie
taki szczep Pseudomonas.
2. Wniosek – należy stosować w praktyce klinicznej stężenia i czas działania
podany przez producenta , co będzie chroniło antyseptyki przed ewentualną
opornością

WAŻNE – WSKAZANIA OCTENISEPTU
4.1. Wskazania do stosowania
Produkt leczniczy octenisept przeznaczony jest do krótkich zabiegów antyseptycznych
związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach
diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii,
wenerologii, położnictwie, stomatologii itd. :
● przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych
● przy opracowywaniu zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych
● przy płukaniu otwartych ropni około odbytniczych, zakażonych krwiaków itp.
● przy pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych
● w obrębie narządów rodnych kobiety np. zapalenie pochwy i żołędzi prącia mężczyzny
● przed zabiegami diagnostycznymi w układzie moczowym
● przy cewnikowaniu
● przed badaniami dopochwowymi i pozapochwowymi
● przy czynnościach przed, w trakcie i po porodzie
● do pooperacyjnych i poporodowych irygacji pochwy przed założeniem wkładki
wewnątrzmacicznej
● przed czynnościami związanymi ze sztucznym zapłodnieniem
● przed badaniami andrologicznymi
● w pediatrii
● do dezynfekcji jamy ustnej, np. afty, resekcja zęba.

WAŻNE – WSKAZANIA OCTENISEPTU
1. U podstawy zmiany wskazań octeniseptu® nie leżą żadne nowe fakty medyczne,

które mogłyby rzutować na skuteczność i bezpieczeństwo dotychczas używanego
przez wiele placówek i profesjonalistów Octeniseptu®.
2. Żadne partie produktu nie zostały wstrzymane ani produkt nie został wycofany z
rynku – co jest standardową procedurą w przypadku podejrzeń związanych z
bezpieczeństwem stosowania leku.

WAŻNE – WSKAZANIA OCTENISEPTU
3. Octenisept® jest na rynku z obecnymi wskazaniami od 25 lat – w tym czasie nie

było zastrzeżeń ze strony URPLWMiPB (pomimo wielokrotnie przeprowadzanych
procedur rejestracyjnych w celu przedłużenia pozwolenia na obrót lekiem).

4. Efektywność biobójcza oktenidyny i fenoksyetanolu została potwierdzona w
licznych badaniach klinicznych i mikrobiologicznych, a także zawarta jest w wielu
rekomendacjach towarzystw naukowych w tym w krajach europejskich (ostatni
konsensus prof. Kramera i jego współpracowników z roku 2018).

WAŻNE – WSKAZANIA OCTENISEPTU – DLACZEGO ZMIANA?
Octenisept® jest marką międzynarodową, w związku tym pojawiła się konieczność

zharmonizowania jego wskazań zgodnie z przepisami unijnymi we wszystkich krajach
Unii Europejskiej.

Octenisept®, który na terenie polski był zarejestrowany procedurą narodową,
posiadał dotąd znacznie szersze wskazania niż w innych krajach UE, co wynikało z
zastosowania sposobu rejestracji leku przed wejściem Polski do UE.

WAŻNE – WSKAZANIA OCTENISEPTU

Octenisept® nadal jest zarejestrowany jako produkt leczniczy ze wskazaniami do

stosowania w zakresie profilaktyki i odkażania ran, błony śluzowej i skóry.
Ma potwierdzoną skuteczności bójczą przeciwko bakteriom, grzybom, wirusom w
czasie 1 min.

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

Octenisept® od 27.09.2019 posiada wskazania do:


odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchniowych ran oraz dezynfekcji skóry przed
zabiegami niechirurgicznymi



wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach

– np. szwów pozabiegowych


wielokrotnego,

krótkotrwałego

leczenia

antyseptycznego

w

obrębie

błon

śluzowych

i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu,
w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego


w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego)



do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub
protezy dentystycznej)



ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej



w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie
żołędzi prącia mężczyzny

zastosowanie octenisptu
- stare versus nowe

WAŻNE – WSKAZANIA OCTENISEPTU

Zgodnie z aktualnymi zapisami rejestracyjnymi octenisept® jest przeznaczony do stosowania

u dorosłych i dzieci w każdym wieku, a jego głównym zadaniem jest zwalczanie infekcji.

Jest lekiem o potwierdzonej skuteczności bakterio, grzybo i wirusobójczej, który należy

stosować we wszelkiego rodzaju ranach powierzchownych z ryzkiem lub z istniejącą infekcją
(szczególnie w zakażeniach szczepami wielolekoopornymi MDRO) zgodnie z zaleceniami
konsensusu dotyczącego leczenia ran prof. Kramera i współpracowników z roku 2018.

WAŻNE – PŁUKANIE RAN ROZLEGŁYCH I GŁĘBOKICH
Jakie produkty można więc stosować obecnie w przypadku ran rozległych , głębokich wymagających płukania/
przemywania ?

Rany należy płukać i przemywać przy pomocy sterylnych wyrobów medycznych, które posiadają właściwości
oczyszczające związane z zawartością substancji powierzchniowoczynnych (surfaktant) oraz substancji o właściwościach
antybakteryjnych.
Wyroby medyczne stosowane w ranach nie muszą posiadać potwierdzenia na etykiecie skuteczności bójczej ani czasu ich
zastosowania.
W związku z tym do płukania / przemywania ran chirurgicznych i przewlekłych należy stosować:
- Octenilin® płyn do irygacji ran (zawiera etylkoheksyloglicerynę – oxadermol + oktenidynę) – sterylny wyrób medyczny
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( kancerogeność ,
cytotoksyczność)
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NIE

NIE

wyrób medyczny

wyrób medyczny

REJESTR PRODUKTÓW

wyrób medyczny

NIE

wyrób medyczny

debridement
RANA SKONTAMINOWANA

demineralised
water

dm water + 0.1%
Ethylhexylglycerin

RANA SKOLOLONIZOWANA_KRYTYCZNIE

BIOFILM W RANIE

przemywanie rozległych ran
płukanie
sterylny , gotowy do użycia
o działaniu antybakteryjnym

Octenidyna 0,05%

+ Ethylhexylglycerin (oxadermol®)

= octenilin płyn do irygacji ran = lawaseptyka ( wyrób medyczny )

KONTAMINACJA
KOLONIZACJA

PROFILAKTYKA

KRYTYCZNA KOLONIZACJA

lawaseptyk- przemywanie
lub
możliwy antyseptyk

INFEKCJA MIEJSCOWA

ZAKAŻENIE OGÓLNOUSTROJOWE

Skin Pharmacol Physiol 2018;31:28–58

INFEKCJA
ZAKAŻENIE

antyseptyk ( lek )
Obowiązkowy
+ antybiotyk
doukładowo

walka z infekcją + biofilmem

walka z infekcją + biofilmem

walka z infekcją

walka z biofilmem

=

surfaktant –ethyloheksylogliceryna ( oxadermol)
substancja antybakteryjna –OCT

surfaktant – betaina
substancja antybakteryjna –PHMB

INFEKCJA – RANA ZAKAŻONA , RANA ZE SZCZEPAMI MDRO –
ZALECENIE OCT / PE ( Kramer i współpracownicy –wytyczne 2018
)

powierzchniowa walka z infekcją
spryskiwanie

25 lat doświadczenia

przymoczek

w ranach przewlekłych *

Zwalczenie infekcji
Octenidyna 0,1%
= octenisept = LEK

+ phenoksyetanol (PE)

* potwierdzone w badaniach klinicznych , publikacja , wytycznych PTLR oraz Kramer
i współpracownicy 2018

Debridement/nawilżenie

OPATRUNKI REKOMENDOWANE W RANACH Z INFEKCJĄ

o
o
o

opatrunki hydrowłókniste z jonami srebra
opatrunki piankowe z zawartością srebra
opatrunki w żelu z zawartością octenidyny

Octenidyna 0,05%

+ hydroksyetyloceluloza
= octenilin żel = żel na rany = wyrób medyczny

RANA Z WYSIĘKIEM
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.

octenilin –żel na rany – doskonałe
połączenie z opatrunkami specjalistycznymi
zawierającymi srebro
wypełnia łożysko w ranie
oraz 250 ml
Występuje w opakownaiu 20 ml

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

Dziękuję za uwagę

