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Орална хигиена = най-добро здраве
Почистваща и възстановяваща вода за уста с Octenidin
octenidol® вода за уста с най-бързо действие и най-добра поносимост

Без хлорхексидин Без алкохол

 София, ул. Прелом 8; тел.: 02/ 971 54 40; 971 54 41; www.romy-dent.com; e-mail: office@romy-dent.com

Ефикасността на Octenidol е клинично потвърдена
Единствената вода за уста, на основата на Octenidin, която потиска бактерии и гъбички много по-бързо и сигурно от всички останали води за уста.

Силен бактерициден 
ефект

време на контакт = 10 sec.

Ефикасен срещу 
MRSA 

с контактно време = 15 sec.

Ефикасен
 срещу гъбички 

с контактно време = 1 min.

Ефикасен 
срещу пародонтити 

и гингивити
с контактно време = 30 sec.

Активни съставки Предимства Недостатъци

Octenidine • ефективен срещу бактерии, гъбички и 
капсулирани вируси

• бързо действие
• изключителна поносимост към кожа и лигавица
• без опасност от развитие на резистентност
• 24 часов ефект
• не оцветява зъбите

• не ефективен срещу спори и едноверижни РНК 
вируси

Chlorhexidine • ефективен срещу бактерии, гъбички и 
капсулирани вируси

• бързо първоначално действие
• остатъчно действие

• не ефективен срещу едноверижни вируси и спори
• ограничена ефективност срещу Pseudomonas sp. 
• мутагенен, алергенен и токсичен риск

Подобрена формула -ефективна и срещу гъбички (Сandida albicans)

Octenidine- единствената активна съставка с най-много предимства
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ОКУТИЪРС®

СПОКОЙСТВИЕ И ХАРМОНИЯ  
ЗА „СУХИТЕ“ ОЧИ

Хиалуронат, създаден да възвърне
баланса върху очната повърхност

с ефикасността на гел и 
комфорта на колир

 Възстановява и  
стабилизира слъзния филм

 Много близък до истинските сълзи
 Ултра високомолекулярен хиалуронат
 Ефикасен като гел с комфорта на колир

Без консервант
Съвместим с контактни лещи
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