
Produktová informace

Hotový alkoholový roztok ke vtírání 

pro hygienickou dezinfekci rukou 

a pro dezinfekci pokožky
před odběry krve a injekčními aplikacemi

Použití: neředěný roztok
- hygienická dezinfekce rukou
- kožní antisepse před odběry krve,
   injekcemi, punkcemi
- ošetření šití
- prevence kožních mykóz

Značení dle EU směrnic:
R10 - hořlavý,  R36 - dráždí oči,
R67 - páry mohou způsobovat ospalost a závratě,
S25 - zabraňte přímému kontaktu do očí, 
S26 - při zanešení do očí ihned vypláchněte velkým 
          množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Balení: 500 ml láhev, 1 l láhev, 250ml ve spreji

Spektrum účinku:
baktericidní (vč.Tb a MRSA) - 30 s
fungicidní - 15s  a omezeně virucidní 
                     (HBV, HCV, HIV, herpetické 
viry, rotaviry - 30 s), adenoviry -10 min.
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Unikátní dávkovač roztoku na 1l láhve
Po umístění na láhev místo uzávěru aplikace
vertikálním stlačením - tampon/čtvereček
se nasaje roztokem.

jednoduché,
hygienické,
šetří čas  
i roztok

www.schuelke.com
Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 
and DIN EN ISO 13485 (Reg-No. 004567-MP23) and has a validated environmental
system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Morderstedt, Germany
Phone  +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Fax       +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Autorizovaný distributor pro ČR:
tel.: +420 266 78 29 29 
www.nora-as.cz, nora@nora-as.cz

Složení: 45g 2-propanolu a 10g 1-propanolu, 0,2g 2-bifenylolu, 
30% (Ph.Eur) peroxidu vodíku, čištěná voda
bez barviv a parfemace

Kodan tinctur forte  bezbarvý

hygienická dezinfekce rukou : 30 s / 3 ml

Dbejte na to, aby ruce byly po celou dobu expozice vlhké

před injekcemi a odběry krve: 15 s
před punkcemi a pre- a post operativní dezinfekce : 60 s
dezinfekce pokožky bohaté na mazové žlázy : 2 min.



Produktová informace

Hotový roztok k přímému použití

Mikrobiologická účinnost:
Baktericidní vč.Tb, fungicidní a omezeně 
virucidní HBV, HCV, HIV

ZPůSOb POužItí:
Dezinfekce před injekcemi, punkcemi, excizemi atd.:
    -  příslušnou oblast důkladně postříkat nebo vytřít tamponem namočeným 
        do roztoku a nechat působit
Předoperační dezinfekce:
    -  odstraníme ochlupení, umyjeme pacienta a aplikujeme roztok; 
        před přiložením incisní fólie necháme oblast dobře oschnout
Dezinfekce ran a šití:
    -  pro antiseptické ošetření aplilkujeme postřikem nebo tamponem; 
        přebytečné množství necháme odtéct nebo vysušíme tamponem

Bezpečnostní pokyny:
Zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm. Při zanešení do očí ihned vypláchnout 
větším množstvím vody a konsultujte s lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí 
a nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Nepoužívejte při přecitlivělosti 
na některou složku přípravku.

Balení: 500ml, 1l
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Složení: 100 g roztoku obsahuje 45,0 g 2-propanolu, 10,0 g 
1-propanolu, 0,20 g biphenolu, 30% roztok peroxidu vodíku, 
dále potravinářská barviva E 104, E 110, E 151

Krátká expoziční doba
- před injekcemi a odběry krve 15 s
- před punkcemi 60 s
- předoperační kožní dezinfekce 60 s
- před incizemi a katetrizací 60 s
- před excizemi, kanylací a biopsií 60 s
- dezinfekce ran a chir. šití
- po oschnutí zajišťuje dobrou přilnavost incizních folií
- velmi dobrá kožní tolerance

Kodan tct.forte barevný

Další produkt ideální  do terénu  
a pro osobní hygienu
KODAN dezinfekční ubrousky
dóza i refil - 90 ks ubrousků
Použitelné jako: 
    dezinfekce pokožky a rukou 30 s
     dezinfekce malých ploch  1 min.
     dezinfekce pomůcek 1 min.


