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Kodan Tinktur Forte bezbarwny, preparat do dezynfekcji
skóry, 1l
 

Cena: 27,20 zł

Opis słownikowy

Dawka (45g+10g+0,2g)/100g

Opakowanie 1 l (butelka)

Postać płyn do stos.na skórę

Producent SCHULKE & MAYR GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

2-propanolum, 1-propanolum,
2-biphenylolum

Opis produktu
 

Preparat Kodan® Tinktur forte bezbarwny to produkt, który służy do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem
żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, do
higienicznej dezynfekcji rąk. Ponadto zapobiega grzybicom skóry.

Produkt jest lekiem zawierającym substancje odtłuszczające.

Kodan® Tinktur forte wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

Posiada pH 8,74.

Skuteczność mikrobiologiczna preparatu potwierdzona badaniami na: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex,
Vaccinia, Rota, Adeno, Papova SV40).

 

Zalety
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- szybkie i przedłużone działanie do 24 godzin i szybkie wysychanie

- jest autosterylny

- wykazuje szerokie spektrum biobójcze

- nie wpływa negatywnie na gojenie się ran i nie podrażnia skóry

- możliwość stosowania u noworodków i niemowląt

- bardzo dobre właściwości odtłuszczające a po wyschnięciu zapewnia dobrą przyczepność folii operacyjnej

Stosowanie:

Kodan® Tinktur forte bezbarwny stosuje się bez rozcieńczenia.

Przy stosowaniu leku skórę należy dokładnie zwilżyć z atomizera lub uzywając do tego jałowy gazik nasączony preparatem.

 

Czas działania przed zastrzykami i pobieraniem krwi: 15 sekund.

Czas działania przed punkcjami: 60 sekund.

 

Skład
100g płynu zawiera substancje czynne: 2-Propanolum (2-propanol) 45,00 g, 1-Propanolum (1-propanol) 10,00 g, 2-Biphenylol (2-difenylol)
0,20 g.

Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, woda oczyszczona.

 

Pojemność: 250ml 

Opakowanie: butelka ze spryskiwaczem
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Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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