Ústní voda obsahující jedinečnou látku
Octenidin Hydrochlorid. Hygienická péče
o dutinu ústní.

octenidol®
Naše plus:
Čistí a dekontaminuje oblast ústní dutiny
a hrdla
Zpomaluje opětovnou tvorbu bakterií
Nezpůsobuje změnu zabarvení zubní skloviny
Bez obsahu chlorhexidinu
S příchutí čerstvé máty

Oblast použití:
octenidol® je vhodný pro ošetření ústní dutiny:
•
při paradentóze
•
před a po chirurgických a dentálních zákrocích v ústech
•
při boji proti bakteriím způsobujícím zápach z úst

Použití:
•

Proplachujte ústa pomocí 15 ml nezředěného roztoku (přiložená odměrka), po dobu 30 sekund a pak vyplivněte.
Nepolykejte. Používejte 2–3x denně.

•

Výplach nebrání následnému jídlu a pití.

•

Náhodné polknutí přípravku při orální hygieně nepředstavuje
žádné toxikologické riziko.

•

Lze používat během těhotenství a kojení.

•

Nepoužívejte u kojenců a malých dětí do 3 let.

octenidol®
Složení:

Životní prostředí:

Ingredients:
Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Aroma, Sodium
Gluconate, Sucralose, Octenidine HCL, Citric Acid, BHT.

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně
a za dodržení vysokých standardů kvality.

Fyzikálně–chemické vlastnosti:
vzhled

bezbarvá kapalina

hustota

cca 1,0 g/cm3 / 20 °C

ph

cca 4 / 20 °C

Zvláštní upozornění:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, chraňte před mrazem. Nepoužívejte u kojenců a malých dětí do 3 let.

Logistické informace:
Název produktu
octenidol®

Balení

Ks v kartonu

lahvička 60 ml

30

lahev s odměrkou 250 ml

10

Doba exspirace:

30 měsíců

Typ přípravku:

Kosmetický přípravek

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Schulke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu
léčiv dle GMP certifikátu.

Součást skupiny Air Liquide.

Výrobce:
Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pro individuální dotazy a požadavky:
Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schuelke.com
Distributor v ČR:
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: + 420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk

Ver.: 08022016

Další informace:

