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SCHÜLKE KODAN Tinktur Forte bezbarwny - dezynfekcja
skóry 250ml *
 

Cena: 17,40 pln

Opis słownikowy

Pojemność 250ml

Producent Schulke-Mayr

Produkt leczniczy Forma transportu - POLTRAF

Opis produktu
 

Produkt dost?pny w ofercie apteki, a zamówienie towaru mo?liwe na zasadach
przedp?aty na konto z odbiorem w?asnym lub za po?rednictwem apteki internetowej
aptekadlapacjenta.pl. Podmiot leczniczy nie mo?e nabywa? produktów leczniczych
drog? wysy?kow?.

 

Wskazania do stosowania

Kodan® Tinktur forte bezbarwny przeznaczony jest do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył,
pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, do
higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Właściwości użytkowe

Lek zawiera substancje odtłuszczające. Lek działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Lek o pH 8,74. Skuteczność
mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Vaccinia, Rota, Adeno,
Papova SV40).

 

 

Zalety

- szybkie działanie i wysychanie
- przedłużone działanie do 24 godzin
- autosterylny
- szerokie spektrum bójcze
- nie podrażnia skóry
- nie wpływa negatywnie na gojenie się ran
- możliwość stosowania u noworodków i niemowląt
- dobra przyczepność folii operacyjnej po wyschnięciu leku
- bardzo dobre właściwości odtłuszczające

Sposób użycia

Kodan® Tinktur forte bezbarwny stosuje się bez rozcieńczenia. Skórę należy dokładnie zwilżyć lekiem z atomizera lub przy pomocy
jałowego gazika nasączonego lekiem.

Przed zastrzykami i pobieraniem krwi: czas działania wynosi 15 sekund.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Przed punkcjami: czas działania wynosi 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 - ze spryskiwaczem
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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