
Privalumai

Paruoštas naudoti 

Lengvai naudojama purškiant 

Platus poveikio spektras 

Puikiai toleruojama odos ir išbandyta 

dermatologų

kodan®

tincture e 
colourless

Skystas dezinfekantas greitai odos 
dezinfekcijai alkoholių ir ketvirtinių 
amonio junginių pagrindu

Naudojimo instrukcija 
kodan® tincture e colourless priemonę naudokite neatskiedę. 
Užpurkškite ant reikiamos odos vietos arba įtrinkite ją 
išmirkytu tamponu, kruopščiai sudrėkindami odą ir 
atkreipdami dėmesį į poveikio trukmę atitinkamoje taikymo 
srityje.

Poveikio spektras 
Baktericidinis, virucidinis (BVDV, Vaccinia, MNV - norovirusas, 
adenovirusas), mikobaktericidinis (M. terrae, M. avium), 
fungicidinis.

Naudojimo sritys 
kodan® tincture e colourless skirta naudoti šiais atvejais:

• paruošiant odą operacijai;
• odai dezinfekuoti prieš injekcijas, kraujo mėginių ėmimą,

punkcijas ir kitas nedideles procedūras, kurių metu
pažeidžiamas odos vientisumas.

Veiksmingumas Standartas Būklė Koncentracija Poveikio laikas

Baktericidinis

EN 13727 + A2 Švari 100% 15 sek.

EN 13727 Švari 100% 30 sek.
DGHM   
(Vokietijos higienos 
ir mikrobiologijos 
asociacija) 

Oda, kurioje mažai riebalinių liaukų 100% 30 sek.

Oda, kurioje daug riebalinių liaukų 100% 30 sek.

Mielicidinis EN 13624 Švari 100% 15 sek.

Fungicidinis EN 13624 Nešvari 100% 30 sek.

Virucidinis (adenovirusas) EN 14476 + A2 Švari 100% 30 sek.

Virucidinis (norovirusas) EN 14476 + A2 Švari 100% 30 sek.

Virucidal (BVDV, Vaccinia) EN 14476 Švari 100% 30 sek.

Mikobaktericidinis EN 14348 Švari 100% 30 sek.

Mikrobiologinis veiksmingumas

Greitas poveikis

jau po 

Greitas poveikis  jau po 15 sek.



• 45 g etanolio;
• 30 g propan-2-olio;
• 0,5 g didecildimetilamonio chlorido.

Kitos sudedamosios dalys:  drėkinančios ir kondicionuojančios 
medžiagos.

Form

Tankis

Bespalvis, šiek tiek gelsvas skystis 

0,843 - 0,856 g/cm3

Fizikinės ir cheminės savybės

Specialios rekomendacijos
Skirta tik profesionaliesiems naudotojams. NENAUDOTI ant gleivinės, 
atvirų žaizdų arbaį akis ir netoli jų. Labai degus. Laikyti atokiau nuo 
šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų 
uždegimo šaltinių. Laikyti uždarytoje talpykloje, atokiau nuo 
tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių. Netoli produkto 
nerūkyti.
Termoelektrinius įrenginius naudoti preparatui tinkamai nudžiūvus 
nuo odos. 

Užsakymo informacija 

Produkto pavadinimas Pakuotės dydis Kiekis dėžutėje

kodan® tincture e 
colourless 

250 ml buteliukas su purkštuku  
1 l buteliukas

10
12

Galiojimo laikas 
24 mėnesiai

Produkto tipas 
Biocidinis produktas 

kodan®

tincture e
colourless
Sudėtis 
100 g kodan® tincture e colourless yra šių veikliųjų medžiagų:
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Aplinkosauginė informacija 
schülke produktus gamina ekonomišku būdu ir taikydama 
modernius, saugius bei aplinkai nekenksmingus gamybos 
procesus, tuo pačiu užtikrindama, kad produktai atitinka 
aukštus kokybės standartus.

Schulke CZ, s.r.o. yra suteikti kokybės 
sertifikatai ISO 14385 ir ISO 9001.

Gamintojas
Schulke CZ, s.r.o., Lidická 445  
735 81 Bohumín, Čekijos respublika
Tel.: +420 558 320 260, www.schulke.cz

Platintojas
"Sanovus", UAB
 Daugėliškio g. 32-301   
 LT-09300 Vilnius
 Telefonas +370 5 2450 415
 El. paštas: info@sanovus.lt

Papildoma informacija 
Apsilankykite interneto svetainėje: 

     www.schulke.cz
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