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Dezinfekční utěrky napuštěné směsí alkoholů určené pro dezinfekci pokožky, ale také
malých ploch a předmětů, mimo materiály
citlivé na alkohol.

kodan® wipes
Naše plus:
Univerzální ubrousky na dezinfekci rukou
i povrchů
Vhodné také na kontaktní povrchy

Použití

Expozice

Dezinfekce rukou / pokožky

30 s

Dezinfekce ploch

5 min.

Ihned k použití
Vynikající snášenlivost s pokožkou
Rychlý účinek

Spektrum účinnosti:

K dostání dóza i náhradní balení

Baktericidní, levurocidní, tuberkulocidní, virucidní (BVDV/Vaccinia/
Rota/Adeno)

Oblast použití:
kodan® wipes jsou vhodné pro univerzální čištění a dezinfekci rukou / pokožky, např. pro pacienty, návštěvy a ošetřovatele. Také jsou
vhodné pro dezinfekci povrchů, jako např. kliky dveří, úchytky, tlačítka a madla, pracovní plochy, WC sedátka.

Návod na použití:
Pokožku/plochu dobře utřít ubrouskem a nechat působit (pokožka
30s, plocha 5 min). Pozor! Nepoužívejte na materiály citliv na alkohol
(např. akryláty, plexi). Po použití dózu vždy pečlivě uzavřete. Nepoužívat na sliznice, otevřené rány, do očí v jejich blízkosti. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku.

Účinnost

Norma

Expozice

EN 1500

30 s

VAH/DGHM – plochy

5 min

Baktericidní (ESBL)

VAH/DGHM

1 min

Levurocidní (C. Albicans)

VAH/DGHM

1 min

Virucidní (BVDV / Vaccinia / HBV,
HCV, HIV, orthomyxoviridae – H5N1,
H1N1)

DVV/RKI

30 s

Virucidní (Adeno)

DVV/RKI

2 min

VAH/DGHM

1 min

DGHM

2 min

Baktericidní

Virucidní (Rota)
Tuberkulocidní (M. terrae)

kodan® wipes
Životní prostředí:

Složení:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně
a za dodržení vysokých standardů kvality.

100 g roztoku použitého v kodan® wipes obsahuje:
•
30 g propan-2-ol
•
30 g propan-1-ol
Další složky: Parfém

Fyzikálně–chemické vlastnosti:
vzhled
zápach (vůně)

ubrousky napuštěné bezbarvou tekutinou
charakteristický po alkoholech, lehce parfemováno

pH

cca . 5 / 20 °C

kodan® wipes

Balení

Ks v kartonu

Dóza 90 ks ubrousků

10

Náhradní balení á 90 ks
ubrousků

6

Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh! Pouze k zevnímu použití! Nepoužívejte na citlivé povrchy (např. plexisklo). Nesmí přijít do kontaktu
s otevřeným plamenem nebo zapnutými elektrickými tepelnými
zdroji! Termokauter přikládejte až po oschnutí dezinfikovaných
částí pokožky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami,
otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla,
ohně, nápojů, krmiv, potravin a slunečního záření.

Doba expirace:
36 měsíců

Typ přípravku:

Biocidní přípravek

Další informace:
Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Schulke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu
léčiv dle GMP certifikátu.

Součást skupiny Air Liquide.

Výrobce:
Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pro individuální dotazy a požadavky:
Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schuelke.com
Distributor v ČR:
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: + 420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk

Ver.: 01032017

Název produktu

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Logistické informace:

