
ANTYSEPTYKA I LAWASEPTYKA

RAN



Antyseptyk a lawaseptyk
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Zastosowanie w leczeniu infekcji w ranie 

preparatu nie będącego produktem leczniczym 

(antyseptykiem) prowadzić może 

do konsekwencji w postaci odpowiedzialności 

cywilnej na podstawie art. 415, 471 i 361 

Kodeksu cywil-nego oraz odpowiedzialności 

karnej, określonej przepisami art. 155, 156, 157 

oraz art. 165 Kodeksu karnego.
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ANTYSEPTYK ≠ LAWASEPTYK

LAWASEPTYKI

Octenilin Płyn*
Prontosan*

Sutrisept

Microdacyn

Granudacyn*

Aquitox

Natrium chloratum

Płyn Ringera

ANTYSEPTYKI

OCTENISEPT
BRAUNOL

BETADINE
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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 zawierający  octenidynę + oxadermol

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.
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Prontosan Octenilin ® Ringer

octenilin płyn do irygacji – wyrób medyczny 
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schulke wound pad –
najskuteczniejszy debridement 
ranyMetoda 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
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+ =
skuteczny
debridement

przed po poprzed

schulke wound pad – najskuteczniejszy 
debridement rany
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INFEKCJA – RANA ZAKAŻONA , RANA ZE SZCZEPAMI MDRO –
ZALECENIE OCT / PE ( Kramer i współpracownicy –wytyczne 2018 )

Zwalczenie infekcji 

Octenidyna 0,1% + phenoksyetanol (PE)

= octenisept = LEK

powierzchniowa walka z infekcją

spryskiwanie  

przymoczek 

25 lat doświadczenia 

w ranach przewlekłych *

* potwierdzone w badaniach klinicznych , publikacja , wytycznych 
PTLR  oraz Kramer i współpracownicy 2018  
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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 
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FAKTY  OPORNOŚĆ NA OCTENIDYNĘ



25.08.2019 | guideline CI presentation | Schülke & Mayr GmbH | Seite 13

zastosowanie octenisptu

- stare versus nowe 
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Zmiana wskazań – cd.

Octenisept® jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku.

Oczywiście w żaden sposób formalne zapisy nie zmieniają ani wiarygodności, ani skuteczności

naszego preparatu, który od 25 lat jest dobrze znany zarówno środowisku medycznemu, jak

i pacjentom, czy osobom, które na co dzień wykorzystują nasz produkt w swojej pracy. Octenisept®

nadal służyć będzie do profilaktyki i leczenia infekcji w ranach, błonie śluzowej i skórze, jego

skuteczność bójcza nie ulega zmianie. Jednak w wyniku modyfikacji regulacji, należy go

promować zgodnie ze wskazaniami.
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J Hosp Infect. 2002 Aug;51(4):305-7.

Use of 2% 2-phenoxyethanol and 0.1% 

octenidine as antiseptic in premature 

newborn infants of 23-26 weeks gestation.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12183146
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Jak zmienią się wskazania dla 

Octeniseptu?

Octenisept® od 23.09.2019 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
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OCTENISEPT
APLIKACJA

Produkt leczniczy octenisept 

zalecany jest do stosowania w 

postaci nie rozcieńczonej. 

4.2. Dawkowanie i sposób 

podawania Produkt leczniczy 

octenisept zalecany jest do 

stosowania w postaci nie 

rozcieńczonej. Octenisept należy 

nanosić minimum raz na dobę na 

leczony obszar poprzez 

spryskanie, przetarcie jałowym 

gazikiem, lub za pomocą 

przymoczka zapewniając 

całkowite nawilżenie. 

14 DNI?

Wspomagająco w leczeniu 

grzybic skóry, między 

palcami stóp produkt 

leczniczy rozpylać na 

chore powierzchnie rano i 

wieczorem przez okres 14 

dni.
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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
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BADANIE KLINICZNE 

Kryteria:

wiek – minimum 18 lat,

stwierdzone owrzodzenie żylne nóg,

brak stwierdzonych chorób zakaźnych (np. HIV, WZW C),

w przeszłości nie leczony mejscowymi antyseptykami (co najmniej 3 dni przed).

Dane demograficzne:

łącznie 30 pacjentów (10 kobiet i 20 mężczyzn),

wiek od 41 do 90 lat (średnia: 68 lat).
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PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI 
PRZECIWDROBNOUSTROJOWEJ 
W OBECNOŚCI WYSIĘKU  

Porównanie skuteczności różnych środków antyseptycznych (w stężeniach najbardziej zbliżonych 
do produktów dostępnych na rynku / dopuszczonych do obrotu):

Dichlorowodorek oktenidyny: 0,05% i 0,1%

PHMB: 0,04% i 0,1%

Chlorheksydyna: 0,2%

PVP-jod: 10%

Ilościowy test zawiesionowy (zgodnie z DIN EN 13727: 2010), określenie redukcji logarytmicznej

Skuteczność przeciwko towarzyszącym bakteriom w wysięku.

Skuteczność względem dodatkowo wprowadzonego MRSA (ATCC 33592).
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Rezultaty / wnioski / badanie w 
warunkach wysięku z rany 



ZAKAŻENIA OKOLIC INTYMNYCH 
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Jak stosować lek octenisept na infekcje intymne do 

zwalczania infekcji intymnych?

Kobiety: 7dni 

Pierwszego dnia kuracji wykonaj 10 rozpyleń rano i 10 

rozpyleń wieczorem.

Przez kolejne sześć dni wykonuj 10 rozpyleń wieczorem.

Mężczyźni: 7 dni

Przez kolejne 7 dni kuracji aplikuj lek rano i wieczorem.



PIELĘGNACJA I PROFILAKTYKA 

ZAKAŻEŃ NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
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octenisan®

cleaning solution

Płyn do mycia zewnętrznych narządów płciowych przed badaniem
lekarskim (takim jak cewnikowanie, pobieranie materiału
diagnostycznego z kanału rodnego) oraz do mycia
przedzabiegowego i okołoporodowego.

⚫nie podrażnia, nie uczula

⚫bezbolesny i nietoksyczny względem błony śluzowej

⚫ochrania i pielęgnuje skórę

⚫ redukuje nieprzyjemne zapachy

⚫ zawiera oktenidynę



ANTYSEPTYKA

SKÓRY
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INIEKCJE

I WYBORU

KODAN

ALERGICY, AZS, WRAŻLIWA 

SKÓRA

OCTENISEPT



25.08.2019 | guideline CI presentation | Schülke & Mayr GmbH | Seite 30

octeniderm®

gdy ryzyko jest większe

Zalety

• szybkie działanie i wysychanie,                                            

• szerokie spektrum bójcze,

• bez zawartości chlorheksydyny i jodu,

• nie podrażnia skóry,

• zawiera octenidynę,

• bardzo dobre właściwości odtłuszczające,

• produkt leczniczy



DEKONTAMINACJA

PACJENTA
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OCTENISAN EMULSJA MYJĄCA

Zalety preparatu:

- do antybakteryjnego (MRSA) mycia ciała i włosów                 

- zawiera oktenidynę

- zawiera substancje pielęgnujące skórę np. alantoinę

- odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry

- pH neutralne dla skóry

- nie zawiera środków zapachowych i barwiących

Typ preparatu:

octenisan® - antybakteryjna emulsja myjąca to preparat do mycia włosów i ciała o 

działaniu antybakteryjnym (łącznie z MRSA), na bazie specjalnie dobranych 

substancji pielęgnujących, delikatnych dla skóry związków powierzchniowo czynnych i 

dichlorowodorku oktenidyny. Wyjątkowy skład chemiczny preparatu, zapobiega 

wysuszeniu skóry i pomaga w zachowaniu naturalnej bariery ochronnej skóry.
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OCTENIDENT

Zakres stosowania preparatu Octenident:

• do utrzymywania profilaktyki higieny w obrębie jamy ustnej, 

w tym przy paradontozie i zapaleniu dziąseł,

• przed i po chirurgicznych zabiegach w obrębie jamy ustnej,

• do pielęgnacji jamy ustnej u pacjentów 

przed, w trakcie i po chemioterapii oraz radioterapii,

• do pielęgnacji jamy ustnej u pacjentów na OIT,

• przy podrażnieniu błony śluzowej jamy ustnej w tym aft,

• do nawilżania i dekontaminacji jamy ustnej i gardła poprzez fizyczne 

usuwanie mikroorganizmów,

• zapobiega i redukuje nieprzyjemne zapachy z ust spowodowane działaniem 

bakterii,

• wspomagająco przy higienie aparatów ortodontycznych,

• wspomagająco przy zmianach w jamie ustnej spowodowanych uciskiem 

protez.
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Zastosowanie:

• eradykacja MDRO (w tym MRSA) – bakterii opornych na antybiotyki 

(stosować 2 razy dziennie przez 5 dni),

• dezynfekcja nosa,

• leczenie otarć, ran w nosie,

• przygotowanie przedsionka nosa do zabiegów chirurgicznych,

• w trakcie pobytu na oddziałach intensywnej opieki, na oddziałach 

onkologicznych.



DEZYNFEKCJA RĄK

HIGIENICZNA I CHIRURGICZNA
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DESDERMAN CARE
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CZYSTE RĘCE WEDŁUG SCHULKE

Produkty do dezynfekcji rąk:

Alkoholowy płyn do higienicznej  i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk

• Bez barwników i substancji 
zapachowych

• Innowacyjna formuła 
substancji pielęgnujących: 

(D-pantenol i 

etyloheksylogliceryna)
• Spektrum działania: B (w tym 

Tbc), zabójcze wobec 
grzybów drożdżopodobnych, 

V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, 
Adeno, Rota, Noro)

• Dezynfekcja higieniczna –
30 sek., dezynfekcja 

chirurgiczna – 90 sek., bez 

zawartości etanolu, 
• Produkt biobójczy

• Innowacyjna formuła 
substancji pielęgnujących     
(D-pantenol i 
etyloheksylogliceryna)

• Nie zawiera substancji 
barwiących oraz 
zapachowych

• Dezynfekcja higieniczna 
– 30 sek., dezynfekcja 

chirurgiczna – 90 sek. 
• Szerokie spektrum 

działania B (w tym Tbc), 
zabójcze wobec grzybów 
drożdzopodobnych, V 

(HIV, HBV, HCV, 
Vaccinia, Adeno, Rota, 
Noro)

• Testowany 
dermatologicznie

• Produkt biobójczy
Alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk 
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DEZYNFEKCJA 

POWIERZCHNI
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Octenidol®
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mikrozid® universal wipes

Wygodne i skuteczne

miękki, wysokiej jakości materiał,
przeznaczone do dużych i małych powierzchni 
(komfortowy rozmiar: 20 x 20 cm)

opakowanie typu softpack 
zawiera 100 sztuk nasączonych chusteczek

skuteczne (test 4-polowy) w ciągu 1 minuty – w oparciu o EN 16615
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NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ 
=

BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

Kwas nadoctowy 
(peracetic acid, PAA)

Gotowe do użycia chusteczki

Oparte na bazie kwasu 
nadooctowego - PAA

Działanie sporobójcze 
(C.difficile)

Spektrum B, Tbc, V, F, S do 15 
min.

Opakowanie zawiera 50 szt. 
chusteczek

Mikrozid PAA wipes

GOTOWE 
DO 

UŻYCIA

50 
SZT

28
DNI PAA



25.08.2019 | guideline CI presentation | Schülke & Mayr GmbH | Seite 44



25.08.2019 | guideline CI presentation | Schülke & Mayr GmbH | Seite 45



MYCIE I DEZYNFEKCJA

NARZĘDZI
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MYCIE + 

WSTĘNA DEZYNFEKCJA NARZEDZI
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GIGASEPT PEARLS

Zalety

• pełne spektrum działania,

• doskonałe właściwości myjące dzięki 

synergizmowi kompleksu enzymów 

(lipaza, proteaza, amylaza), 

neutralnego pH oraz związków 

powierzchniowo czynnych,

• doskonała kompatybilność materiałowa 

(również wobec endoskopów giętkich),

• innowacyjna formuła "perełek" 

zapobiega pyleniu oraz wdychaniu 

środka,

• przyjemny zapach,

• możliwość kontroli aktywności roztworu 

dedykowanymi paskami testowymi

• opinia Karl Storz



Wszystkiego, co najlpsze dla wszystkich 
Państwa na nadchodzące Święta Bożego 

Narodzenia i cały Nowy Rok

Dziękuję Państwu za uwagę 


