Gotowe do użytku chusteczki do dezynfekcji
ograniczonych powierzchni skóry.

kodan® wipes
Skład

Specjalne środki ostrożności

100 g roztworu którym są nasączone chusteczki zawiera:
propan-2-ol 30,0 g, propan-1-ol 30,0 g, kwas mlekowy 1,0 g,
kwas benzoesowy 0,5 g.

Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami.Chronić
przed mrozem, wysoką temperaturą i działaniem promieni
słonecznych. Nie przechowywać razem z żywnością i napojami.

Zakres zastosowania

Trwałość produktu

Chusteczki kodan wipes stosuje się do dezynfekcji oraz oczyszczania
rąk i skóry pacjentów, personelu medycznego oraz osób
odwiedzających chorych.

Termin ważności: 3 lata.
Nie używać po terminie ważności.

Opakowanie

Zalety

Plastikowy pojemnik zawierający 90 sztuk gotowych
do użycia chusteczek.

możliwość natychmiastowego użycia
szerokie spektrum bójcze
bardzo dobra tolerancja skórna

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych
środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę
i ulotkę informacyjną.

Skuteczność mikrobiologiczna
kodan® wipes posiadają właściwości: bakteriobójcze i grzybobójcze
wobec grzybów drożdżopodobnych, bójcze wobec prątków gruźlicy
Tbc, ograniczone wirusobójcze wobec HIV, HCV, HBV
i adenowirusów.

Gotowe do użycia chusteczki należy pojedynczo wyciągać
z opakowania. Określone powierzchnie skóry należy nacierać
równomiernie chusteczką w taki sposób, aby były wilgotne
przez cały zalecony czas działania. W przypadku większych
powierzchni skóry użyć odpowiednio większej ilości chusteczek.

Skuteczności i czas oddziaływania
Czas oddziaływania

Czasy działania w temperaturze pokojowej:
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Podmiot odpowiedzialny:
Schülke & Mayr GmbH,
Robert Koch Strasse 2, 22840 Norderstedt, Niemcy

Sposób użycia i czasy oddziaływania

Skuteczność

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4454/11.

Bakteriobójcza i drożdżakobójcza

30 sek.

Wobec prątków gruźlicy (prątkobójcze) Tbc

2 min.

Ograniczone wirusobójcze wobec:
HBV
5 min.
HIV
60 sek.
HCV
30 sek.
Adenowirusów
2 min.
Powierzchnie skóry w podczas całego zabiegu muszą być zwilżone.

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o.o.,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,
tel.: 022 568 22 02, fax: 022 568 22 04
Telefon alarmowy: 022 568 22 02 (czynny w godzinach 8-16)
schulke.polska@schuelke.com, www.schulke.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
należy zwrócić się do dystrybutora:
Schulke Polska Sp. z o.o.,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,
tel.: 022 568 22 02
schulke.polska@schuelke.com

