
kodan® Tincture Forte

Vantagens:
efeito antissético de amplo espectro
rápido início de ação (15 seg. antes da injeção)
boa aderência da lâmina de incisão após a secagem
muito boa tolerabilidade na pele

Áreas de aplicação

Instruções de uso
Antissépsia da pele antes de injeções, punções, excisões etc.:

Antes das punções nas articulações e na antissépsia 
pré-cirúrgica:

Antissético cútaneo para uso pré-cirurgico, 
assim como antes de uma colheita de sangue
ou de uma injeção, pronto a usar.

Informação de Produto Antissético para a Pele

Suturas

Tempos de contacto

Área de aplicação / germes Recomendação de aplicação /-
Tempo de contacto

Pele com poucas glândulas sebaceas
(de acordo com o certificado VAH-/DGHM):
• Antes das injeções e/ ou colheitas de 

sangue:
• Antes das punções:
• Desinfeção pré e pós cirurgica da pele:

15 seg.
60 seg.
60 seg.

Aplicação repetida antes da intervenção 
na pele rica em glândulas sebáceas 2 min.

MRSA 30 seg.

Virus:
• vírus envelopados (incl. HBV, HIV, 
  HCV, vírus herpes simplex ):
• rotavírus
• adenovírus

15 seg.
30 seg.
10 min.

 

• para a antissépsia pré-cirúrgica da pele, injeções, 
colheitas     de sangue, punções assim como excisões, 
canulações e biópsias;  
• para suturas;
• para manter as condições gerais de higiene no que 
respeita  prevenção das infeções fungicas da pele.

Remover cabelos/pêlos na área afetada, se necessário.
Antes da desinfeção pré-cirúrgica da pele é recomen-
dada uma rigorosa limpeza da área da pele em causa 
(ex. com octenisan®).
Aplique kodan® Tincture Forte usando uma compressa 
esterizada ou borrife diretamente.
Se forem usadas lâminas, por favor certifique-se de  
que o kodan®  Tinture Forte secou devidamente antes 
do seu uso, para evitar uma adesão inadequada.
Aplique o termocautério na pele, desinfetada com o 
kodan® Tinture, apenas quando tiver secado comple-
tamente.

• bacterícida incl. microbactérias(TbB)•fungicida •vírus envelopados 
(incl. HBV, HIV, HCV, vírus herpes simplex ) • rota e adeno-virus;

Pulverize a área da pele afetada com kodan®Tincture Forte 
ou use uma compressa embebida e tenha em atenção o 
tempo de ação.
Ao usar o kodan®Tincture Forte antes da análise à glicose 
(ex. glico tiras-teste), deixar secar completamente para 
evitar que os resultados sejam alterados. 

Nas suturas, o kodan®Tincture Forte pode ser aplicado quer 
usando uma compressa esterilizada, quer pulverizando 
diretamente. Por favor certifique-se de que o excesso da 
solução possa ser drenado para fora da sutura ou ser 
retirado com uma compressa. As suturas cirúrgicas devem 
ser feitas usando uma compressa embebida.

Eficácia microbiólogica



kodan® Tincture Forte

Dados Físico-Químicos:
Com cor
Aparência:
Densidade:

castanho
0.896 ± 0.003 g/cc

Incolor
Aparência: 
Densidade:

incolor
0.896 ± 0.003 g/cc

Estabilidade de temperatura: 
Flash point: 

estável entre -5 °C and +40 °C
24 °C (de acordo com DIN 51 755)

Embalagem

Produtos Unidades Referência
kodan® Tincture Forte Incolor

Spray 250 ml 

Embalagem de 1L
10 x 250 ml

10 x 1 l
104005

104007

kodan® Tincture Forte Com Cor
Spray 250 ml 
Embalagem de 1L

10 x 250 ml
10 x 1 l

104802
104804

kodan® Tincture Forte Incolor

kodan® Tincture Forte Com Cor

 

-

 

Contra-indicações:  kodan® Tincture Forte Incolor não deve ser usado em caso de hipersen-

sibilidade a qualquer um dos seus componentes. kodan® Tincture Forte Incolor não deve ser 

usado para a desinfeção cirurgica das mãos. 

Efeitos indesejáveis: Especialmente com o uso frequente, pode ocorrer  irritação, 

vermelhidão, ardor e secura da pele. Em casos raros podem surgir reações alérgicas

  (ex. eczema de contacto). 

Advertências e precauções especiais e utilização: Para uso externo. Não expor chamas ou 

fontes de ignição. Deixar o kodan®Tincture Forte Incolor secar antes  de colocar pensos. Não 

colocar termocautérios na pele, antes de a área desinfeta-tada com kodan®Tincture Forte 

Incolor ter secado completamente. Se sofrer agravamento dos efeitos secundários ou se 

notar outros efeitos secundários para além dos referidos, por favor contacte o seu médico 

ou farmacêutico.

Indicações: Para a desinfeção antissética da pele antes de procedimentos cirur- gicos e 

suturas. Para  a desinfeção higiénica das mãos assim como, para medidas de higiene geral 

adicionais, na prevenção das infeções fungicas da pele.

Indicações:  Para a desinfeção antissética da pele antes de procedimentos cirúrgicos e 

suturas. Para a desinfeção higiénica das mãos assim como  para medidas de higiene geral 

adicionais, na prevenção das infeções fungicas da pele. Contra-indicações: kodan Tincture 

Forte Com Cor não deve ser usado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos seus 

componentes. 

Efeitos indesejáveis: Especialmente com o uso frequente, pode ocorrer  irritação, 

vermelhidão, ardor e secura da pele. Em casos raros podem surgir reações alérgicas

 (ex. eczema de contacto). 

Advertências e precauções especiais e utilização: Para uso externo. Não expor  a chamas ou 

fontes de ignição. Deixar o kodan®Tincture Forte Incolor secar antes  de colocar pensos. Não 

colocar termocautérios na pele, antes de a área desinfetada com kodan® Tincture Forte com 

Cor ter secado completamente. Se sofrer agravamento dos efeitos secundários ou se notar 

outros efeitos secun-dários para além dos referidos, por favor contacte o seu médico ou 

farmacêutico.

Composição: 100 g solução contém: 2-propanol (Ph. Eur.) 45.0 g, 1-propanol (Ph. Eur.) 10.0 

g, bifenilo--2-ol 0.20 g. Outros ingredientes: peróxido  de hidrogéniosolução 30% (Ph. Eur.), 

amarelo de quinoléina (E104), amarelo alaranjado S. (E110), preto brilhante BN (E151), água 

purificada. 

Composição: 100 g solução contém: 2-propanol (Ph. Eur.) 45.0 g, 1-propanol (Ph. Eur.) 10.0 

g, bifenilo-2-ol 0.20 g. Outros ingredientes: peróxido  de hidrogénio solução 30% (Ph. Eur.), 

água purificada. kodan® Tincture Forte é aplicado puro e a área da pele 
a ser tratada tem de estar completamente humede-
cida. Para uso externo. Mantenha os medicamentos e 
produtos médicos fora do alcance das cr ianças. 
Manter afastado de chamas ou fontes de calor.

Ingredientes: 100 g de solução contém: Ingredientes 
farmacêuticos ativos: 45.0 g 2-propanol, 10.0 g 1-propanol,  
0.20 gbifenilo-2-ol. Outros ingredientes: peróxido de 
hidrogénio 30 % (Ph. Eur), água purificada, kodan® Tincture 
Forte Com Cor contém também corantes E104, E110, E151.

A Schülke, líder no controlo de infeções de 1889, pesquisa, 
desenvolve e fabrica produtos inovadores, seguros e 
amigos do ambiente com avançados processos de 
produção, a preços competitivos, sempre com os mais 
elevados padrões de qualidade.

Por favor, visite o nosso site para uma visão geral de toda a 
literatura e/ou relatórios sobre este produto em 
www.schuelke.pt

Schülke & Mayr GmbH holds a Manufacturer's Authorisation
according to sect 13 para 1 German Drug Law and Certificates of
GMP Compliance for medicinal products.

schülke Headquarters
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr UK Ltd.
1 Jenkin Road
GB-Sheffield S9 1AT
Phone +44 (0) 1142 - 5435 - 00
Fax +44 (0) 1142 - 5435 - 01
www.schuelke.com
mail.uk@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
Seidengasse 9
1070 Vienna, Austria
Phone +43 (0) 1 - 5232501 - 0
Fax +43 (0) 1 - 5232501 - 60
office.austrial@schuelke.com

Informação do produto Informação ambiental

Recomendações de segurança

Opiniões Profissionais e Informação

geral@schuelke.pt | +351 21 352 27 85      | www.schuelke.pt  

Schülke & Mayr GmbH
Uma companhia do
Grupo Air Liquide

Informações: Schülke Portugal


