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Dezinfekce pokožky – Kodan wipes 

 
Kodan wipes - dezinfekční ubrousky pro čištění/ dezinfekci předmětů, kůže a hygienickou dezinfekci 

rukou. 
Mikrobiologická účinnost: 
- proti grampozitivním a gramnegativním bakteriím, mikroskopickým houbám a virům: Hepatitis B, HIV, rotaviry 
- neškodí pokožce 
- DGHM - certifikováno 
Oblasti použití: 
- dezinfekce a čištění pokožky před vyšetřeními 
- čištění a dezinfekce všech typů pomůcek, např. držáků, operačních osvětlení, opěrek hlavy, teploměrů, 
vypínačů, kontaktních míst, citlivého diagnostického zařízení, záchranných vaků, lékařských brašen apod. 
Ideální pro terénní praxi, pohotovostní ambulance, záchrannou službu atd. 
Kodan ubrousky nepoužíváme na materiály citlivé na alkohol (např. akrylové sklo a lakované povrchy) 
Složení: 
1 vlhký ubrousek obsahuje: 
0.7629g 2-propanol, 0.7629g 1-propanol, 0.0254g kyseliny mléčné, 0.0127g kyseliny benzoové, celulózovou 
tkaninu, aroma a čištěnou vodu 
Balení, 90 ubrousků obsahuje 254 ml aktivního roztoku 
Chemicko-fyzikální údaje (platí pro koncentrát): 
pH-hodnota: 5.5 
teplotně stabilní: od - 5 °C do + 30° C 
bod vznícení: 25 °C + 1 °C 
Použití: 
Kodan® ubrousky jsou po vytažení z dózy ihned použitelné. Kůže, 
ruce, předměty se otírají a látka se nechá působit (kůže 30s, 
předměty 5min.). Jedním ubrouskem je možné dezinfikovat až 
50cm

2 
kůže nebo 100cm

2 
hladké plochy. 

Oblasti použití / Expoziční časy (testováno pro aktivní substanci): 
DGHM-Certificate hygienická dezinfekce rukou 30s 
DGHM-Certificate plošná dezinfekce 5min 
Hepatitis B 5min 
HIV 1min 
rotaviry 1min 
Helicobacter pylori 1min 
Bezpečnostní pokyny: 
Neaplikujte do očí a na otevřené rány. Hořlavina. Nevhazujte do ohně – výbušné. Skladujte mimo dosah dětí. 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Použité ubrousky, nejsou-li kontaminovány krví, lze odhazovat do 
běžného odpadu. 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

SCH140403 Kodan wipes: dezinfekce pokožky, náhradní balení bal(90ks) 274,- 

SCH140404 Kodan wipes: dezinfekce pokožky, dóza dóza(90ks) 342,- 

 
 
 


