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Package leaflet: Information for the user 

 
OKTASEPTAL (0.10 g + 2.00 g)/100 g, skin spray, solution 

Octenidinum dihydrochloridum + Phenoxyethanolum 
 
 
Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine because it contains 
important information for you. 
Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist have told 
you. 
- Keep this leaflet. You may need to read it again. 
- Ask your doctor or pharmacist if you need more information or advice. 
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side 

effects not listed in this leaflet. See section 4. 
- You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel worse after several days. 
 
What is in this leaflet 
 
1. What Oktaseptal is and what it is used for 
2. What you need to know before you use Oktaseptal  
3. How to use Oktaseptal 
4. Possible side effects 
5. How to store Oktaseptal 
6. Contents of the pack and other information 
 
 
1. What Oktaseptal is and what it is used for 
 
Oktaseptal contains two active ingredients: octenidine dihydrochloride and phenoxyethanol.  
This medicine has bactericidal, fungicidal and virucidal activity.  
The activity of Oktaseptal starts only one minute after application and is maintained for around one 
hour.  
Octenidine dihydrochloride acts on the surface of the wound and skin. Phenoxyethanol complements 
the activity of octenidine dihydrochloride by permeating to the deeper layers of the skin and mucosa.  
 
Oktaseptal is used for: 
- antiseptic and adjunctive treatment of small superficial wounds and skin disinfection prior to non-

surgical procedures 
- adjunctive antiseptic management of closed skin surfaces following surgical procedures, e.g. 

postoperative sutures 
- repeated, short-term antiseptic treatment of mucous membranes and adjacent tissues prior to and 

after diagnostic procedures in the anogenital region including the vagina, vulva and glans penis, 
as well as prior to urinary catheterization 

- in pediatric care (including umbilical cord stump care) 
- oral cavity antisepsis (e.g. in aphthous stomatitis, for irritations caused by orthodontic braces or 

dentures) 
- temporarily limited supportive antiseptic treatment in interdigital mycosis (fungal infection of 

area between the fingers or toes) 
- in area of reproductive organs, e.g. vaginitis, and in the area of glans penis in men. 

 
Oktaseptal is intended for use in adults and children of all ages. 

 
 
2. What you need to know before you use Oktaseptal 
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Do not use Oktaseptal: 
 
- if you are allergic to octenidine dihydrochloride, phenoxyethanol or any of the other ingredients 

of this medicine (listed in section 6); 
- for rinsing the abdominal cavity. 
 
Warnings and precautions 
 
This product is for cutaneous use only. 
 
Note  
In order to avoid possible tissue damage, this medicine must not be introduced into deep tissues 
with a syringe. Oktaseptal is intended for external use only (with a gauze). 
 
Use with care in newborn babies, especially those born prematurely. Oktaseptal may cause severe skin 
lesions. Remove excess product and make sure that the solution does not remain on the skin longer 
than necessary (including materials soaked with the solution in direct contact with the patient). 
 
Usage of Oktaseptal in the eye should be avoided. In case of contact with the eyes, rinse immediately 
with plenty of water. 
Oktaseptal is not recommended for use inside the ear and should not be swallowed. 
Octenidine dihydrochloride is more toxic following intravenous administration than following oral 
administration, therefore introducing the product, especially in large amounts, into the circulation, e.g. 
as a result of accidental injection, should be avoided. Oktaseptal contains low concentration of 
octenidine dihydrochloride of only 0.1%, therefore intoxication with this substance is highly unlikely.  
 
Other medicines and Oktaseptal  
 
Tell your doctor or pharmacist if you are using, have recently used or plan to use any other medicines. 
 
- Do not use Oktaseptal concomitantly with disinfecting (antiseptic) agents based on PVP-iodine 

(povidone-iodine complex) on adjacent areas of body as strong brown to violet discolorations 
can occur. 

- Avoid contact with soap and detergents (e.g. washing, cleaning, rinsing agents) as residues may 
be formed which are difficult to dissolve.   

- Due to possible interactions with anionic compounds, it is recommended to use distilled water 
(or water for injection) as a solvent. 

 
Pregnancy, breast-feeding and fertility  
 
There is no evidence from clinical trials concerning the safety of use in pregnant or lactating women. 
 
Driving and using machines 
 
The effects of Oktaseptal on the ability to drive and use machines have not been studied.  
 
 
3. How to use Oktaseptal 
 
Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist have told 
you. Ask your doctor or pharmacist if you need more information or advice.  
 
Route of administration: for cutaneous use.  
This medicine is recommended for use undiluted. 
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Oktaseptal should be applied at least once daily to the affected area which should be either sprayed, 
wiped with a sterile gauze or covered with a dressing soaked in the solution to make sure the affected 
area is completely moistened.  
 
• Disinfection of the skin and mucosa 

Thoroughly moisten the treated area of the skin and mucosa with a sterile gauze soaked in Oktaseptal 
or spray the solution directly on the exposed areas of the skin and mucosa. The required exposure 
time must be precisely observed – a minimum of 1 minute, possibly extended to 5 minutes. Make 
sure to uniformly moisten the entire treated area and leave the product for at least 1 minute. In 
adjunctive treatment of interdigital mycoses of the feet, spray the affected areas in the morning and 
evening for 14 days. 

 
•     Antiseptic management of superficial wounds 

 
Wounds should be sprayed or wiped with a sterile gauze soaked in Oktaseptal. Oktaseptal should be 
applied with each change of wound dressing. In exudative wound care, apply a dressing soaked in 
Oktaseptal directly on the wound to moisten it for at least 1 minute; it is recommended to extend the 
exposure time to 5 minutes. 

• Postoperative suture care 
 

Wounds should be sprayed or wiped with a sterile gauze soaked in Oktaseptal. Oktaseptal should be 
applied with each change of wound dressing. The product has an antiseptic and desensitizing 
activity. Wound environment should be disinfected with sterile gauzes soaked in undiluted 
Oktaseptal, radially from the inside to the outside of the wound.  

 
•       Vaginal mucosa antisepsis 

 
Moisten the surface of vaginal mucosa with Oktaseptal; the exposure time should be at least 1 
minute. Multiple clinical studies confirmed that the medicine is bactericidal against various bacteria, 
including Gram-negative and Gram-positive bacteria. 

 
• Glans penis antisepsis 
 
Moisten the surface of glans penis mucosa with Oktaseptal; the exposure time should be at least 1 
minute. 

 
• Oral cavity antisepsis 

 
Intensively rinse the oral cavity with 20 ml of Oktaseptal solution for 20 seconds.  

 
• Umbilical cord stump care 

 
Use a gauze soaked in Oktaseptal to clean the umbilical cord stump. 
Dry the stump and the surrounding skin after 1 minute of exposure. Keep the baby’s umbilical  
cord stump clean and dry. 
 
If you use more Oktaseptal than you should 
 
Contact your doctor immediately if you use more Oktaseptal than the recommended dose or if you 
swallow the product.  
 
If you forget to use Oktaseptal 
 
Do not use a double dose to make up for a forgotten dose.  
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If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.  
 
 
4. Possible side effects 
 
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. 
 
Feeling of warmth or burning sensation may rarely occur following exposure of vaginal mucosa. 
A bitter taste can last for around 1 hour following oral cavity disinfection and is related to the activity 
of the product.  
 
Reporting of side effects 
 
If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side 
effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly to the Pharmacovigilance 
Department of the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal 
Products at  
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa 
phone: +48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309  
https://smz.ezdrowie.gov.pl 
Adverse reactions may also be reported to the Marketing Authorization Holder. 
By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine. 
 
 
5. How to store Oktaseptal 
 
Keep this medicine out of the sight and reach of children. 
Store below 25°C. Store in the original package.  
 
Do not use this medicine after the expiration date which is stated on the package. The expiration date 
refers to the last day of that month. 
 
Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to 
dispose of medicines you no longer use. These measures will help protect the environment. 
 
 
6. Contents of the pack and other information 
 
What Oktaseptal contains 
 
- The active substances are octenidine dihydrochloride and phenoxyethanol.  
- 100 g of the cutaneous spray contains 0.10 g of octenidine dihydrochloride and 2.0 g of 

phenoxyethanol.   
- The other ingredients are: glycerol 85%, sodium D-gluconate, cocamidopropyl betaine 30%, 

sodium hydroxide, purified water.  
 
What Oktaseptal looks like and contents of the pack 
 
Oktaseptal is a clear, colorless and almost odorless solution.  
 
Packaging: 
PE atomizer bottles containing 30 ml, 50 ml, 60 ml or 250 ml of the medicine, placed in a cardboard 
box with a product leaflet. 
Not all pack sizes may be marketed. 
 
Marketing Authorization Holder and Manufacturer 
 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/
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Pharmaceutical Company Zakłady Farmaceutyczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy 
ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa 
phone: 22 620 90 81 ext. 190, fax: 22 654 92 40 
e-mail: unia@uniapharm.pl 
  
To access this leaflet in the Audio Leaflet System, call the toll-free number available in Poland: 
800 706 848. 
 
 
This leaflet was last revised on: September 2021 
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Додаток до упаковки: інформація для користувача  

 
ОКТАСЕПТАЛ, (0,10 г + 2,00 г)/100 г, аерозоль для шкіри, розчин 

Octenidinum dihydrochloridum + Phenoxyethanolum 
 
 
Необхідно уважно прочитати цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона 
містить важливу інформацію для пацієнта. 
Завжди необхідно використовувати цей препарат точно так, як описано в інструкції для 
пацієнта або за вказівками лікаря або фармацевта. 
- Необхідно зберігати цю інструкцію, можливо, доведеться прочитати її ще раз. 
- Якщо потрібна порада або додаткова інформація, необхідно звернутися до фармацевта. 
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, необхідно звернутися до свого лікаря або 

фармацевта, включаючи будь-які можливі побічні ефекти, не зазначені в цій інформації. 
Див. пункт 4.  

- Якщо не настає покращення або стан пацієнта погіршується, необхідно звернутися  до 
лікаря 

 
 
Зміст інструкції 
 
1. Що таке Октасептал і для чого він використовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Октасептал.   
3. Як приймати Октасептал 
4. Можливі побічні ефекти  
5. Як зберігати Октасептал 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
 
1. Що таке Октасептал і для чого він використовується 
 
Октасептал містить дві діючі речовини: октенідину дигідрохлорид і феноксиетанол. 
Препарат має бактерицидну, фунгіцидну та віруліцидну дію.  
Октасептал діє вже через 1 хвилину після прийому і триває близько години.  
Октенідину дигідрохлорид діє на поверхню рани та шкіри. Феноксіетанол доповнює сферу дії 
октенідину дигідрохлориду, проникаючи в глибокі шари шкіри та слизових оболонок. 
 
Октасептал призначений для: 
- дезінфекція та підтримуюча обробка дрібних поверхневих ран та дезінфекція шкіри перед 

нехірургічними процедурами 
- підтримуюча антисептична обробка в зоні закритих шарів шкіри після обробки - наприклад, 

накладення швів після обробки 
- багаторазова короткочасна антисептична обробка слизових оболонок та прилеглих тканин 

до та після діагностичних процедур на статевих органах та задньому проході, включаючи 
піхву, вульву та головку статевого члена, а також перед катетеризацією сечового міхура 

- в педіатрії (наприклад, для догляду за куксою пуповини) 
- дезінфекція ротової порожнини (наприклад, виразки в роті, подразнення, викликані 

носінням брекетів або зубних протезів) 
- обмежена за часом підтримуюча антисептична терапія мікозів 
- в області репродуктивних органів, наприклад, при запаленні піхви, а також в області 

статевого члена чоловіка 
 
Октасептал призначений для застосування дорослим і дітям різного віку. 
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2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Октасептал 

 
Коли не застосовувати Октасептал:   
 
- якщо у пацієнта алергія на октенідину дигідрохлорид, феноксиетанол або будь-які інші 

інгредієнти цього препарату (перелічені в розділі 6); 
- для полоскання черевної порожнини. 
 
Попередження та запобіжні заходи 
 
Препарат призначений для нанесення на шкіру. 
 
Увага 
Щоб уникнути пошкодження тканин, препарат не можна вводити за допомогою 
глибокого шприца. Октасептал призначений тільки для зовнішнього застосування (за 
допомогою марлевої прокладки). 
 
З обережністю застосовувати новонародженим, особливо недоношеним дітям. Октасептал 
може викликати серйозні зміни шкіри. Необхідно видалити надлишки препарату та 
переконатися, що розчин не залишився на шкірі довше, ніж необхідно (це також стосується 
матеріалів, просочених розчином, які безпосередньо контактують з пацієнтом). 
 
Октасептал не слід застосовувати до ока. У разі потрапляння в очі негайно промити великою 
кількістю води. 
Не рекомендується застосовувати Октасептал усередину вуха і не слід його ковтати. 
Октенідину дигідрохлорид є більш токсичним при внутрішньовенному введенні, ніж 
перорально, тому слід уникати потрапляння препарату в кров у більших кількостях, наприклад, 
при випадковому введенні. Оскільки октенідину дигідрохлорид в Октасепталі міститься лише в 
0,1%, ризик появи цієї речовини малоймовірний.  
 
Інші ліки та Октасептал 
 
Необхідно повідомити лікарю або фармацевту про всі ліки, які приймає або нещодавно 
приймав пацієнт, а також про всі ліки, які пацієнт планує приймати. 
 
- Октасептал не слід застосовувати разом з дезінфікуючими засобами (антисептиками), що 

містять ПВП-йод (комплекс йоду-повідону) на прилеглих ділянках тіла, оскільки це може 
призвести до інтенсивного коричневого або фіолетового забарвлення шкіри. 

- Не слід допускати контакту Октасепталу з милом і миючими засобами (наприклад, 
очисними, засобами до прання та чищення), оскільки можуть утворюватися важкорозчинні 
залишки. 

- Через можливість взаємодії з аніонними сполуками, рекомендується використання 
дистильованої води як розчинника (або води для ін'єкцій). 

 
Вагітність і годування груддю та вплив на фертильність  
 
Клінічних досліджень щодо безпеки застосування препарату вагітними та жінкам, які годують 
груддю, немає. 
 
Водіння транспортних засобів та експлуатація машин  
 
Досліджень щодо впливу Октасепталу на здатність керувати автотранспортом та працювати з 
іншими механізмами не проводилось.  
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3. Як використовувати препарат Октасептал   
 
Цей препарат завжди використовувати так, як описано в інструкції для пацієнта або за 
вказівками лікаря або фармацевта. Зверніться до свого лікаря або фармацевта, якщо ви не 
впевнені.  
 
Спосіб застосування: нанесення на шкіру. 
Препарат слід застосовувати в нерозведеному вигляді. 
 
Октасептал слід наносити на оброблену ділянку не рідше одного разу на день шляхом 
розпилення, протирання стерильною марлевою прокладкою або змочуванням, забезпечуючи 
повне зволоження.  
 
• Дезінфекція шкіри та слизових оболонок 

Ділянки шкіри та слизових оболонок, які підлягають обробці, необхідно ретельно змочити 
стерильним марлевим тампоном, змоченим в Октасепталі, або змоченим шляхом розпилення 
препарату безпосередньо на доступну шкіру та слизові оболонки. Необхідно дотримуватись 
необхідного часу витримки - мінімум 1 хвилина, бажано збільшити час до 5 хвилин. Всю 
поверхню необхідно рівномірно зволожити і залишити мінімум на 1 хвилину. Як допоміжний 
засіб при лікуванні мікозів шкіри, розпилювати лікарський засіб між пальцями ніг на уражені 
ділянки вранці та ввечері протягом 14 днів. 

 
•     Антисептик для поверхневих ран 

 
Рану потрібно обприскати або протерти стерильною марлею, змоченою Октасепталом. 
Октасептал слід завжди використовувати при кожній зміні пов’язки. При ранах з ексудацією 
застосовувати Октасептал таким чином, щоб забезпечувати контакт з раною та її зволоженням 
не менше 1 хвилини, рекомендовано продовжити час до 5 хвилин. 
 
• Догляд за післяопераційними швами 

 
Рану потрібно обприскати або протерти стерильною марлею, змоченою Октасепталом. 
Октасептал слід завжди використовувати при кожній зміні пов’язки. Препарат має 
дезінфікуючу та анестезуючу дію. Дезінфекція поверхні навколо рани повинна проводитися 
за допомогою стерильних марлевих пов'язок, наповнених нерозбавленим препаратом 
Октасептал, променево відсередини до зовнішньої частини рани.  

 
•       Антисептика слизової оболонки піхви 

 
Препарат Октасептал слід застосовувати для зволоження поверхонь слизової оболонки піхви, 
забезпечуючи контакт препарату зі слизовою протягом не менше 1 хвилини. У численних 
клінічних дослідженнях показано, що препарат ефективний проти різних бактерій, в т.ч 
Грампозитивні і Грамнегативні. 

 
• Антисептик головки статевого члена чоловіка 
 
Октасептал слід застосовувати для зволоження поверхонь слизової оболонки головки 
статевого члена, забезпечуючи контакт препарату зі слизовою не менше 1 хвилини. 

 
• Дезінфекція порожнини рота 

 
Ротову порожнину слід інтенсивно промивати 20 мл Октасепталу протягом 20 секунд. 
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• Догляд за куксою пуповини 
 
Для догляду за куксою пуповини необхідно використовувати марлевий тампон, змочений в 
Октасептал. 
Через 1 хвилину необхідно висушити залишки кінцівки та шкіру навколо неї. Необхідно 
підтримувати куксу пуповини дитини чистою та сухою. 
 
Прийом більшої, ніж рекомендована доза препарату Октасептал  
 
Якщо ви прийняли більше призначеної дози Октасепталу або проковтнули препарат, негайно 
зверніться до лікаря.  
 
Пропущення прийому преперату Октасептал  
 
Не варто використовувати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену.  
 
Якщо у вас виникли додаткові запитання щодо застосування препарату, необхідно звернутися 
до лікаря або фармацевта.  
 
4. Можливі побічні ефекти 
 
Як і будь-який лікарський засіб, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони 
можуть виникнути не у всіх.    
 
Рідко при зволоженні слизової піхви може відчуватися відчуття тепла або печіння. 
Після полоскання рота гіркий присмак зберігається приблизно 1 годину завдяки дії ліків.  
 
Повідомлення про побічні ефекти 
 
Якщо у вас виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які побічні ефекти, не зазначені 
в цій інструкції, необхідно звернутися до лікаря, фармацевта або медсестри. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо у відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів 
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa 
тел.: +48 22 49 21 301, факс: +48 22 49 21 309  
веб-сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальному суб'єкту.  
Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації про безпеку 
цього препарату 
 
 
5. Як зберігати препарат Октасептал 
 
Препарат необхідно зберігати у недоступному для дітей місці 
Зберігати при температурі нижче 25°С в оригінальній упаковці.  
 
Не використовувати цього препарату після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
упаковці. Термін придатності означає останній день цього місяця. 
Препарат не слід викидати в каналізацію або в побутові контейнери для сміття. Необхідно 
запитати у фармацевта, як видалити ліки, які більше не використовуються. Це допоможе 
захистити навколишнє середовище.  
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6. Вміст упаковки та інша інформація  
 
Що містить препарат Октасептал  
 
- Активними речовинами є октенідину дигідрохлорид і феноксиетанол. 
- 100 г спрею для шкіри, розчин містить 0,10 г октенідину дигідрохлориду та 2,00 г 

феноксиетанолу. 
- допоміжні речовини: гліцерин 85%, натрію D-глюконат, кокамідопропілбетаїн 30%, натрію 

гідроксид, вода очищена.  
 
Як виглядає Октасептал та що міститься в упаковці 
 
Препарат Октасептал - прозора рідина без кольору і майже без запаху. 
 
Упаковка препарату це:  
флакони з PE з розпилювачем, що містять 30 мл, 50 мл, 60 мл або 250 мл препарату, поміщені в 
картонну коробку з інструкцією. 
Не всі розміри упаковки повинні бути у продажу. 
 
Відповідальний суб'єкт і виробник 
 
Фармацевтичні підприємства "UNIA" Кооператив праці 
ul. Chłodna 56/60,  00-872 Warszawa 
тел.: 22 620 90 81 вн. 190, факс: 22 654 92 40 
e-mail: unia@uniapharm.pl 
 
  
Зміст інструкції про препарат Октасептал доступний в аудіосистемі Ulotka за 
загальнонаціональним безкоштовним номером телефону: 800 706 848 
 
 
Дата останнього оновлення інструкції: вересень 2021 
 
 

 
 


