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Pakendi infoleht: teave kasutajale 

 
Octicide 1 mg/20 mg/g nahasprei, lahus 

 

oktenidiindivesinikkloriid/fenoksüetanool 
 
 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või 
meditsiiniõde on teile selgitanud.  
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.  
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. 

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
- Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate 

võtma ühendust arstiga. 
 
Infolehe sisukord 
 
1. Mis ravim on Octicide ja milleks seda kasutatakse  
2. Mida on vaja teada enne Octicide kasutamist  
3. Kuidas Octicide’t kasutada  
4. Võimalikud kõrvaltoimed  
5. Kuidas Octicide’t säilitada  
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Octicide ja milleks seda kasutatakse 

 
Octicide on antiseptiline lahus (desinfektant) paikseks kasutamiseks. Seda kasutatakse lühiajaliseks 
antiseptikaks bakterite ja seente hävitamiseks anogenitaalse piirkonna, sealhulgas tupe, 
häbemepiirkonna ja sugutipea limaskestade ja nendega piirneva naha ettevalmistamiseks enne 
kirurgilisi protseduure, sh uriinikateetri paigaldamisel, ning samuti väikeste pindmiste haavade 
korduvaks lühiajaliseks antiseptiliseks raviks. 
 
Octicide‘t tohib kasutada kuni 14 päeva. 
 
Kasutamine ilma arsti ettekirjutuseta 

Octicide’t võib kasutada ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata väikeste pindmiste haavade 
(marrastused, kriimustused, väikesed sisselõiked, põletused ja putukahammustused) antiseptiliseks 
raviks täiskasvanutel, noorukitel ja lastel. 
 
Kasutamine arsti ettekirjutuse alusel  

Põletuste antiseptiliseks raviks, vaginaalseks ja emakakaela antiseptiliseks loputuseks, peenise pea 
desinfitseerimiseks. 
 
Meditsiiniline kasutus  

Anogenitaalse piirkonna, sealhulgas, tupe, häbemepiirkonna ja sugutipea limaskestade ja nendega 
piirneva naha antiseptiline ravi enne diagnostilisi või kirurgilisi protseduure, sh uriinikateetri 
paigaldamisel, ning samuti haavade korduvaks lühiajaliseks antiseptiliseks raviks. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Octicide kasutamist 

 
Octicide’t ei tohi kasutada 
- kui olete oktenidiindivesinikkloriidi, fenoksüetanooli või selle ravimi mis tahes koostisosade 

(loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Ravimit ei tohi kasutada silmas. 
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Arstidele: 

Octicide‘t ei tohi kasutada kõhuõõne loputamiseks (nt operatsiooni ajal) või põie loputamiseks ega 
tohi manustada kuulmekilele (keskkõrva ees asetsev kile, mis vibreerib vastusena helilainetele). 
 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud  

Enne Octicide kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.  
Vältige Octicide sattumist vereringesse, nt tahtmatu süstimise tagajärjel.  
Ärge hingake sisse pihustamise ajal, et vältida ravimi sattumist kurku.  
 
Octicide’t tuleb kasutada ettevaatusega vastsündinutel, eriti enneaegselt sündunud. 
Octicide võib põhjustada tõsiseid nahakahjustusi. Eemaldage liigne ravim ja veenduge, et lahus ei 
jääks nahale kauemaks kui vajalik (sh materjalid, kus sattunud ravimitilgad on otseses kokkupuutes 
patsiendiga). 
 
Octicide kasutamist silmas tuleb vältida. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega.  
 
Octicide’t tohib kasutada oklusiivses haavaravis. 
 
Vältida kokkupuudet anioonsete pindaktiivsete ainetega, nt pesu- ja puhastusvahenditega, kuna need 
võivad vähendada oktenidiindivesinikkloriidi toimet või muuta selle ebaefektiivseks. 
 
Muud ravimid ja Octicide 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada 
mis tahes muid ravimeid. 
 
Ärge kasutage Octicide‘t koos teiste ühenditega, eriti ei tohi Octicide’t kasutada samaaegselt PVP-
joodi (povidoon-iodiini kompleks) põhiste antiseptikutega töödeldud nahapiirkonna lähedal, sest nahk 
võib piirialadel värvuda tumepruuniks või lillaks. 
 
Rasedus, imetamine ja viljakus 

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Rasedus 
Ettevaatusabinõuna, eelistatult vältige Octicide kasutamist raseduse ajal.  
Octicide kasutamist raseduse ajal võib kaaluda pärast esimese trimestri lõppu, kui seda soovitab teile 
teie arst. 
 
Imetamine 
Puuduvad kogemused Octicide kasutamise kohta imetamise ajal. Octicide’t ei tohi kasutada imetavatel 
emadel rinnapiirkonnas. Ärge kasutage Octicide’t, välja arvatud juhul, kui seda määrab teile arst 
äärmisel vajadusel. 
 
Fertiilsus 
Octicide toimeid inimese fertiilsusele ei ole uuritud.  
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Octicide ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. 
 
 
3. Kuidas Octicide’t kasutada 

 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski 
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
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Octicide’t soovitatakse kasutada lahjendamata kujul. Parima toime saavutamiseks, manustage 
Octicide’t kohe pärast vigastust või esmaste põletikunähtude ilmnemisel. 
 
Haavaraviks manustada ravitavale piirkonnale 1 kord ööpäevas, mitte kauem kui 14 päeva, välja 
arvatud juhul, kui arst on soovitanud teisiti. 
 
Manustage Octicide’t ravitavale piirkonnale vajutades korduvalt mehhaanilist pihustit, kuni ravitav 
piirkond on täies ulatuses niisutatud.  
 
Pindmiste haavade puhul ei ole katmine sideme või plaastriga vajalik. Siiski, et vältida haava edasist 
saastumist, on soovitatav haav katta sidemega. 
 
Pärast pealekandmist tuleb nahal lasta ravimiga vähemalt 1...2 minutit kokkupuutes olla enne, kui 
jätkatakse edasiste protseduuridega. Soovitud toime saavutamiseks tuleb neid juhiseid hoolikalt 
järgida. Octicide maksimaalne toime on tagatud kuni 2 tunni jooksul pärast manustamist. 
 
Rääkige oma arsti või apteekriga, kui haav ei parane korralikult või ilmnevad põletikunähud (punetus, 
põletus või turse). Ilma arstiga konsulteerimata, ärge kasutage seda ravimit kauem kui 14 päeva. 
 
Seni on saadaval ravimi pikaajalise kasutamise kogemused maksimaalselt 14 päeva jooksul, seega ei 
tohi ravimit kasutada kauem, kui selle perioodi jooksul. 
 
Kasutamine lastel ja noorukitel 

Octicide’t kasutakse nii lastel kui täiskasvanutel samamoodi. 
 
Kui te kasutate Octicide’t rohkem, kui ette nähtud 
Üleannustamise juhtudest ei ole teatatud. Octicide üleannustamine paikse manustamise korral on 
ebatõenäoline. Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. 
 
Kui te unustate Octicide’t kasutada 
Ärge kasutage kahekordset annust, et unustatud annust tasa teha. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või 
meditsiiniõega. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Oktenidiindivesinikkloriidi ja fenoksüetanooli sisaldava ravimi kasutamisel on täheldatud järgmiste 
kõrvaltoimete teket: 
 
Harv (võib esineda kuni 1-l inimesel 1000-st):  
põletustunne, punetus, sügelus, soojatunne.  
 
Väga harv (võib esineda kuni 1-l inimesel 10000-st):  
kontaktallergilised reaktsioonid. 
 
Kõrvaltoimetest teatamine 

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. 
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise 
teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
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5. Kuidas Octicide’t säilitada 

 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle 
kuu viimasele päevale. 
 
Hoida temperatuuril kuni 30 °C. 
 
Pärast esmast avamist tuleb Octicide ära kasutada 12 kuu jooksul, kuid mitte pärast kõlblikkusaja 
lõppemist. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 

 
Mida Octicide sisaldab  

- Toimeained on oktenidiindivesinikkloriid ja fenoksüetanool. 1 g lahust sisaldab 1 mg 
oktenidiindivesinikkloriidi ja 20 mg fenoksüetanooli.  

Teised koostisosad on kokamidopropüülbetaiini 38% lahus (sisaldab kokamidopropüülbetaiini, 
kookospähkli rasvhappeid, glütseriini, vett, naatriumkloriidi), naatriumglükonaat, 85% glütserool, 
10% naatriumhüdroksiidi lahus (pH reguleerimiseks), puhastatud vesi. 
 
 
Kuidas Octicide välja näeb ja pakendi sisu 

Octicide on selge, kergelt läbipaistev, peaaegu värvitu lahus, mis on saadaval 50 ml (50 g) või 250 ml 
(250 g) nahalahust sisaldavates valgetes polüetüleenist (HDPE) pudelites (HDPE), millel on valge 
polüoksümetüleenist (POM), polüetüleenist (LDPE) ja polüpropüleenist (PP) mehhaaniline 
roostevabast terasest vedruga pihustuspump ning mis on pakendatud pappkarpi. 
 
Pakendi suurused on 50 ml ja 250 ml. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 

Müügiloa hoidja  
Neofyt, spol. s r.o. 
Pražská 442 
281 67 Stříbrná Skalice 
Tšehhi 
 
Tootja 
PROFARMA-PRODUKT, s. r. o. 
Liberecká 801/20 
466 01 Jablonec nad Nisou 

Tšehhi 
 
  
Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2021. 
 
 


