
Informācija par produktu
Ādas antiseptiķis

Lietošanai gatavs antiseptiķis
ādas dezinfekcijai pirms un pēc

operācijas, kā arī pirms asins paraugu 
ņemšanas un injekcijām

kodan® tictur forte
Mūsu plusi:
- plaša spektra antiseptiskā iedarbība
- ātra iedarbība (15 sek. pirms injekcijām)
- pēc izžūšanas labā incīzijas folijas saķere
- laba ādas ādas panesamība
- prolongēta iedarbība ir 3 stundas

Pielietojums
· ādas dezinfekcijai pirms operācijām, asins paraugu 
ņemšanas, injekcijām, punkcijām, kā arī pirms 
ekscīzijām, biopsijas ņemšanas un kanulācijām
· brūču un šuvju apstrādei
· higiēniskai roku dezinfekcijas (tikai kodan® tinctur 
forte bezkrāsains)
· vispārējo higiēnas pasākumu uzturēšanai ādas 
sēnīšu infekciju profilaksē

Lietošanas indikācijas
Ādas  antiseptiskā  apstrāde  pirms  injekcijām,  punkcijām, 
ekscīzijām u.c.:
Apsmidziniet savainotus ādas apgabalus ar  kodan® 

tinctur forte vai apstrādājiet tos ar piesūcinātu svābu, 
ievērojot kontakta laiku. Izmantojot kodan® tinctur forte 
pirms glikozes testiem (piem., haemogluco testa stripi) 
ļaujiet preparātam pilnībā nožūt, lai neietekmētu testa 
rezultātus.
Ādas  antiseptiskā  apstrāde  pirms  operācijām  un  locitāvu 
punkcijām:
Ja nepieciešams, noskūt apstrādājamu ādas 
apgabalus.
Ja iespējams, nomazgājiet pacientu vai apstrādājamu 
ādas apgabalu vismaz vienu stundu pirms ādas 
dezinfekcijas (ar piem., esemtan® vai octenisan® 

mazgāšanas losjoniem).
Uznesiet kodan® tinctur forte, izmantojot sterīlu svābu 
vai izsmidzinot preparātu.
Lietojot incīzijas foliju, jānogaida pilnīga ādas 
izžūšana, lai izvairītos no pārmērīgas saķeres.
Lietojiet termokauteri tikai pēc pilnīgas ādas 
izžūšanas.

Brūču un šuvju apstrāde:
Brūču un šuvju apstrādei  kodan® tinctur forte jālieto, 
uznesot  to  ar  sterilu  svābu  vai  izsmidzinot  to  no 
pudeles.  Lūdzu,  pārliecinieties,  lai  lieks  šķīdums  ir 
notecējis  vai  tiktu  noslaukts.  Ķirurģiskus  šuvjus  ir 
ieteicams apstrādāt  ar  kodan® tinctur  forte  šķīdumā 
mērcētu tamponu.
Higiēniskā roku dezinfekcija:
Higiēniskās roku dezinfekcijas gadījumā rokām ir jābūt 
samitrinātām ar dezinfektantu visa kontakta laikā.

Mikrobioloģiskā efektivitāte
kodan® tinctur forte ir efektīvs pret:
· baktērijām (t.sk. mikobaktērijām (Tb)) · sēnītēm · 
iekapsulētajiem vīrusiem (t.sk. HBV, HIV, HCV, herpes 
simplex vīrusiem) · rota- un adenovīrusiem

Kontakta laiki
Pielietošana / baktērijas Lietošanas rekomendācijas / 

Kontakta laiks
Āda ar tauku dziedzeru 
pazeminātu darbību 
(saskaņā ar VAH-/DGHM 
sertifikātu):
· Pirms injekcijām un asins 
paraugu ņemšanas: 15 sek.

· Pirms locītavu punkcijām: 60 sek.

· Pirms un pēcoperatīvā ādas 
dezinfekcija:

60 sek.

Higiēniska roku dezinfekcija 
(atbilstoši VAH-/DGHM 
sertifikātam):

3 ml neatšķaidīta kodan tinctur 
forte bezkrāsaina - 30 sek.

MRSA 30 sek.
Vīrusi:
· Iekapsulētie vīrusi (t.sk. HBV, 
HIV, HCV, herpes simplex vīrusi):
· rotavīrusi

30 sek.
30 sek.



kodan® tictur forte
Informācija par produktu
Sastāvs: 100 g šķīduma satur: aktīvās farmaceitiskās 
sastāvdaļas: 45,0 g 2-propanols, 10,0 g 1-propanols, 
0,20 g 2-bifenilols
Pārējās sastāvdaļas: 30% ūdeņraža peroksīda 
šķīdums (Ph.Eur), attīrīts ūdens.
kodan® tinctur  forte  iekrāsots  satur  arī  krāsvielas 
E 104, E 110, E 151.
Ķīmiski-fizikāli dati:
iekrāsots
Izskats: brūns
Blīvums: 0,896 ± 0,003 g/ml
bezkrāsains
Izskats: bezkrāsains
Blīvums: 0,896 ± 0,003 g/ml
Temperatūras stabilitāte: stabils no -5 °C līdz +40 °C
Uzliesmošanas temperatūra: 24 °C (saskaņā ar DIN 51755)

Īpaši norādījimi
kodan® tinctur  forte  lietoto  neatšķaidītu  un 
apstrādājamiem  ādas  apgabaliem  jābūt  pilnībā 
samitrinātiem.  Ārīgai  lietošanai.  Turēt  bērniem 
nepieejamā vietā. Uzliesmojošs. Nelietot vietās, kur ir 
sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas 
virsmas.

Piegādes formas / Iepakojumu veidi
Produkts Iepakojums Kods
kodan® tinctur  forte 
bezkrāsains
250ml  pudele  ar 
smidzinātāju
1L pudele

10 x 250ml
10 x 1L

104 012
104 007

kodan® tinctur  forte 
iekrāsots
250ml  pudele  ar 
smidzinātāju
1L pudele

10 x 250ml
10 x 1L

104 802
104 804

Aksesuāri / Dozēšanas palīglīdzekļi
Kods

Smidzinātājs 1L pudelei 180 112
Detalizētāku  informāciju  par  Schuelke  dozēšanas  palīglīdzekļiem  Jūs  atradīsiet  mūsu 

mājaslapā www.schuelke.lv sadaļā Aksesuāri

Schülke & Mayr GmbH ir sertificēta atbilstoši DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 un 
DIN EN ISO 13485 (Reģ. Nr. 004567-MP23) un ir validējusi vides vadības sistēmu 
atbilstoši Eco Audit prasībām (Reģ. Nr. DE-150-00003).

Vides informācija
Schülke produkti ir ražoti ekonomiskā, modernā, 
drošā un videi draudzīgā ražošanas procesā, tajā 
pašā laikā saglabājot augstus kvalitātes standartus.

Ekspertu viedokļi un pārēja informācija
Lūdzu, apmeklējiet mūsu interneta mājas lapu, kur 
Jūs atradīsiet visu nepieciešamu literatūru un 
pārskatus par kodan® tinctur forte produktu:
www.schuelke.lv

Jūsu individuālajiem jautājumiem:
Klientu apkalpošanas centrs
Tālr. 67795240
Web: http://www.schuelke.lv
Epasts: schuelke@interlux.lv
kodan® tinctur forte bezkrāsains
· Sastāvdaļas:  aktīvās farmaceitiskās sastāvdaļas: 100g šķīduma 
satur: 2-propanols (Ph.Eur) 45,0 g, 1-propanols (Ph.Eur) 10,0 g, 2-
bifenilols 0,20 g. · Pārējās sastāvdaļas: 30% ūdeņraža peroksīda 
šķīdums (Ph.Eur), attīrīts ūdens.  · Pielietošana:  ādas dezinfekcija 
pirms  ķirurģijas,  katetrizācijas,  asins  paraugu  un  cerebrospinālā 
šķidruma  ņemšanas,  injekcijām,  punkcijām,  ekscīzijām, 
kanulācijām,  biopsijas  ņemšanas  u.c.  Brūču  un  šuvju  apstrādei. 
Higiēniskai  roku  dezinfekcijai  Vispārējo  higiēnas  pasākumu 
uzturēšanai  ādas  sēnīšu  infekciju  profilaksē.  ·  Blaknes:  nelietot 
ķirurģiskai roku dezinfekcijai. Ja ir paaugstināta jutība pret kādu no 
sastāvdaļām.  ·  Nevēlamās  blakusparādības:  biežas  lietošanas 
gadījumos var rasties ādas kairinājumi, tādi kā piem., apsārtums, 
dedzināšanas  sajūta,  sausums.  Retos  gadījumos  ir  iespējamās 
alerģiskās reakcijas. Ja Jūs novējojāt nevēlamās blakusparādības, 
kas  nav  minētas  šajā  sarakstā,  lūdzu,  informējiet  savu ārstu  vai 
farmaceitu.  ·  Piesardzības  pasākumi:  ārīgai  lietošanai.  Nelietot 
vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas 
virsmas.  Pirms  pārsiešanām  ļaujiet  kodan® tinctur  forte 
bezkrāsainam pilnībā nožūt. Lietojiet termokauteri tikai pēc pilnīgas 
ādas izžūšanas.
kodan® tinctur forte iekrāsots
· Sastāvdaļas:  aktīvās farmaceitiskās sastāvdaļas: 100g šķīduma 
satur: 2-propanols (Ph.Eur) 45,0 g, 1-propanols (Ph.Eur) 10,0 g, 2-
bifenilols  0,20  g. ·  Pārējās  sastāvdaļas:  hinolīna  dzeltenais, 
gamboge  S,  briljanta  melnais  BN, 30%  ūdeņraža  peroksīda 
šķīdums (Ph.Eur), attīrīts ūdens.  · Pielietošana:  ādas dezinfekcija 
pirms  ķirurģijas,  katetrizācijas,  asins  paraugu  un  cerebrospinālā 
šķidruma  ņemšanas,  injekcijām,  punkcijām,  ekscīzijām, 
kanulācijām,  biopsijas  ņemšanas  u.c.  Brūču  un  šuvju  apstrādei. 
Higiēniskai  roku  dezinfekcijai  Vispārējo  higiēnas  pasākumu 
uzturēšanai  ādas  sēnīšu  infekciju  profilaksē.  ·  Blaknes:  nelietot 
ķirurģiskai roku dezinfekcijai. Ja ir paaugstināta jutība pret kādu no 
sastāvdaļām.  ·  Nevēlamās  blakusparādības:  biežas  lietošanas 
gadījumos var rasties ādas kairinājumi, tādi kā piem., apsārtums, 
dedzināšanas  sajūta,  sausums.  Retos  gadījumos  ir  iespējamās 
alerģiskās reakcijas. Ja Jūs novējojāt nevēlamās blakusparādības, 
kas  nav  minētas  šajā  sarakstā,  lūdzu,  informējiet  savu ārstu  vai 
farmaceitu.  ·  Piesardzības  pasākumi:  ārīgai  lietošanai.  Nelietot 
vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas 
virsmas.  Pirms  pārsiešanām  ļaujiet  kodan® tinctur  forte 
bezkrāsainam pilnībā nožūt. Lietojiet termokauteri tikai pēc pilnīgas 
ādas izžūšanas.

Schülke&Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke&Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Austria
Phone +43 (0)1-523 25 01- 0
Fax +43 (0)1- 523 25 01 - 60
office@schuelke.at

Interlux, SIA
“Jaunbūmaņi”, 2.korp.
Dreiliņi, Stopiņu nov., LV2130
Tālr. +371 67795240
Fakss +371 67795240
schuelke@interlux.lv
www.schuelke.lv

http://www.schuelke.lv/

