
 
Informacija apie preparatą: Odos antiseptika 
 
 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparato tipas 
 
Paruoštas naudojimui odos antiseptikas, naudojamas 
prieš operacijas, paimant kraują, leidžiant vaistus, darant 
injekcijas. 
 
Taikymo sritys 
 

 Odos antiseptikas: 
- prieš operacijas 
- priš punkcijas 
- prieš injekcijas ir kraujo mėginių ėmimą 
- prieš kateterio leidima į veną 
- prieš kaniuliavimą, išpjovimą ir biopsiją 

 Žaizdų ir siūlų apdorojimas: 
higieninė rankų dezinfekcija (tinka tiktai bespalvis 
Kodan Tinktur Forte) 

 Odos grybelio profilaktika 
 
Duomenys apie produktą 
 
Sudėtis: 
100g tirpalo yra 45,0g 2-propanolio, 10,0g 1-propanolio, 
0,20g bifenilolio*, 30% vandenilio peroksido tirpalo. 
Spalvotojo Kodan Trinktur Forte sudėtyje papildomai yra 
dažų E 104, E 110, E 151. 
 
* Fenoliai dėl savo antimikrobinių savybių dezinfekcinių 
medžiagų sudėtyje yra naudojami daugiau kaip 100 metų. 
Vienas iš svarbiausių fenolių yra ortoksenolis, kurį Pasaulinė 
sveikatos apsaugos organizacija patvirtino kaip tinkamą naudoti, 
tarp kitų jo naudojimo paskirčių, citrusinių vaisių konservavimui, 
t.y. naudojimui šalia maisto produktų. Šis fenolis yra saugus 
praktikoje jei naudojamas pagal instrukcijas. 
 

 
Mikrobiologinis efektyvumas 
 
Kodan Tinktur Forte yra baktericidinis (įsk. TbB), 
fungicidinis, priešvirusinis (HBV, ŽIV) preparatas. 
 
Ypatingi nurodymai 
 
Tik išoriniam naudojimui. 
Preparatą saugoti nuo vaikų. 
Laikyti toliau nuo ugnies ir įjungtų elektrinių šildymo 
prietaisų. 
 

 
▪ Platus baktericidinis poveikis,  
naikina grybelius ir lipofilinius 
virusus (HBV,  ŽIV) 

 
▪ Geras vaistinės plevelės  
prilipimas, pašalinus abscesą 
ar po operacinio pjūvio,  

  išdžiuvus antiseptikui 
 
▪ Nedirgina odos 
 
▪ Jokio neigiamo poveikio  
žaizdos gyjimui  

Greitai  
veikiantis  
odos  
antiseptikas 
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Naudojimosi metodai/instrukcija 
 
1. Odos dezinfekcija prieš injekcijas, punkcijas, išpjovimus ir t.t.: 
Užpurkšti Kodan Tinktur Forte ant reikiamos odos vietos arba patrinti pamirkytu tamponėliu ir palaukti atitinkamą 
laiką. 
Naudojant Kodan Tinktur Forte prieš gliukozės testus (pvz. Haemogluco-Sticks) gerai išdžiovinti preparatą, kad 
jis nepakeistų testo rezultatų. 
2. Prieš sąnarių punkcijas, odos dezinfekcija prieš operacijas: 

a) Nuskusti odos plotą, jei reikia. 
b) Visą pacientą išmaudyti arba nuprausti tam tikrą odos vietą (pvz., nuvalyti Esemtano losjonu) vieną 

valandą prieš dezinfekciją. 
c) Užpurkšti arba atsargiai užtepti tamponėliu Kodan Tinktur Forte. Visiškai sudrėkinti odą. 
d) Jei naudojama pooperacinė plėvelė, prieš plėvelės klijavimą pakankamai gerai išdžiovinti Kodan Tinktur 

Forte, kad plėvelė gerai priliptų. 
e) Termokauterius uždėti tik tuomet, kai oda, dezinfekuota Kodan Tinktur Forte, jau sausa. 

3. Žaizdų ir siūlų dezinfekcija: 
Antiseptiniam žaizdų gydimui preparatas užtepamas steriliu tamponu arba tiesiogiai purškiamas iš atitinkamų 
indų. Svarbu, kad preparato perteklius laisvai nutekėtų arba būtų nusausintas. Operacinės siūlės geriau tepti 
vos vos paliečiant išmirkytu tamponu.  
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Dozavimo instrukcija ir naudojimo būdas 
 
Kodan Tinktur Forte naudojamas neatskiestas. Būtina 
visiškai sudrėkinti odą. 
Naudojimo sritis Naudojimo 

rekomendacijos 
Oda, kurioje mažai riebalinių liaukų 
(pagal DGHM): 
prieš injekcijas ir kraujo ėmimą: 
prieš sąnarių punkcijas: 
odos dezinfekcijai prieš ir po 
operacijos 

 
 
veikimo laikas 15s 
veikimo laikas 60s 
veikimo laikas 60s 

Prieš odos procedūras, jei joje yra 
daug riebalinių liaukų, kaukolės ir 
kaktos srityse purkšti pakartotinai 
(pagal DGHM): 

veikimo laikas 10min 

Higieninė odos dezinfekcija (pagal 
DGHM): 
 
 
 
Hepatito B virusų neutralizacija: 

3 ml neatskiesto 
bespalvio Kodan 
Trinktur Forte, 
veikimo laikas 30s 
 
neskiestas, veikimo 
laikas 5min. 

ŽIV neutralizacija: neskiestas, veikimo 
laikas 1min. 

 

Aplinkosauginė informacija 
 
Schuelke&Mayr naudoja ir taiko pripažintą 
aplinkos vadybos sistemą pagal ekologinio 
audito potvarkį (Reg. Nr. DE-S-150 00003). 
 
Informacija apie pakuotę 
 
Kodan Tinktur Forte tiekiamas buteliuose. 
Talpos gaminamos iš polietileno (HDPE) ir yra 
atatinkamai pažymėtos. Dangteliai gaminami 
iš iš HDPE (išimtis 1 l talpa: PP). Etiketės 
gaminamos iš PE., dėl to tarą pagal rūšį 
galima be priemaišų panaudoti kaip antrinę 
žaliavą. Vienkartinė Kodan Tinktur Forte 
pakuotė turi ekologiškai švaraus produkto 
žymą – žaliąjį tašką, tuščias įpakavimas gali 
prisidėti prie dualinės sistemos.  


