
Toalhitas prontas a usar para a desinfeção
e tratamento antimicrobiano da pele e   
superfícies não médicas

 Informação de Produto Toalhitas para Desinfeção

Ampla eficácia antimicrobiana 
Muito boa tolerabilidade na pele 

Secagem rápida das superfícies 

 
 
 

Tempos de contacto

Eficácia Tempo de contacto

Bactericida e fungicida de acordo com as normas
VAH-DGHM

    

Desinfeção das mãos
 

Desinfeção de superfícies
30 seg.
2 min.

Tb 2 min.
  

Vírus envelopados*
(incl. HIV, HBV, HCV, vírus Herpes simplex)

  
30 seg.

 
   30 seg.

Adenovírus 2 min.

Rotavírus
 

1 min.

* de acordo com recomendação RKI da Federal Health Gazette 01/2004 

Áreas de aplicação Tempo de contacto
Desinfeção das mãos   
( de a cordo com   EN1500 e VAH/DGHM listados)  

30 seg.

Desinfeção de superfícies
(de acordo com as normas VAH-DGHM)   

2 min.

Certificado VAH/DGHM 
Desinfeção de superficies nos hospitais e na
prática médica 

5 min.

kodan® wipes

Eficaz contra ovírus da gripe em   
apenas 30 seg.

Vantagens

Áreas de Aplicação

• Para a desinfeção e limpeza da pele e mãos dos pacientes, 
enfermeiras e visitantes

• Para a desinfeção de superfícies não médicas, tais como WC, 
chão, puxadores das portas e outras superfícies de trabalho

Instruções de uso
kodan ®Toalhitas podem ser retiradas uma após a outra e estão 
imediatamente prontas para serem usadas. Friccione as áreas 
da pele ou superfícies a serem tratadas, de forma consistente e 
cuidada, deixando atuar. Se necessário, podem ser usadas 
várias toalhitas para a aplicação em áreas mais extensas.
 

Eficácia microbiólogica
kodan® Toalhitas é eficaz contra:
• bactérias incl. micobactérias(TbB)•fungos (Candida albicans) 
•vírus envelopados (incl. HBV, HIV, HCV, vírus herpes simplex) 
•vírus da gripe (A/H1N1 e A/H5NI) • rotavírus e adenovírus

Vírus da gripe*
(incl. A/H1N1 e  A/H5N1)

Para aplicação na pele e superfícies  
(Aplicável ao agente ativo da solução)



Dados Físico-Químicos

Valor de pH:
Estabilidade Térmica: 
Flash point:    

aprox.  5
- 5 °C to + 30 °C
26 °C 

Rotulagem de acordo com as normas da UE

R10: Inflamável

S2:  Manter fora do alcance das crianças    

Recomendações de Segurança
 

Embalagens e entregas 

Embalagem Unidades Art. Nº
90

 
dispensadores de 
toalhitas

kodan® Toalhitas

90  bolsas de recarga para 
dispensador  

   

90
    

10 embalagens 

6    

20  bolsas por caixa   

140 401

140 403

140 402

Embalagem Unidades Art. Nº

kodan® Toalhitas premium
24 Toalhitas-softpack 14   140 406

Acessórios 

Art. Nº

Suporte de parede para o dispensador 134 417

As vantagens de 
kodan® Toalhitas premium

Formato softpack

Toalhita de qualidade premium

Extra soft

Alta cobertura

Composição:
Uma embalagem ou recarga contém 90 toalhitas embebidas 
prontas a serem usadas.
100g de solução contêm: 30.0g 2-propanol, 30.0 g 1-propanol

Informação do Produto

Os desinfetantes devem ser  usados com segurança. Leia sempre 
os rótulos e a informação do produto antes de usar. Apenas para 
uso externo. Evite contacto com os olhos. Não deve ser utilizado 
em superfícies sensíveis ao álcool (por exemplo vidro acrílico). Do 
ponto de vista da higiene, um dispensador deverá ser utilizado no 
máximo 5 vezes para o kodan® Toalhitas.

Estes produtos não estão disponíveis em todos os países. Para 
mais informação contacte a nossa distribuidora ou subsidiária 
local.

Informação ambiental 

Opiniões Profissionais e Informações 

U

geral@schuelke.pt | www.schuelke.pt

Schülke & Mayr GmbH
ma companhia do

Grupo Air Liquide

Informações: Schülke Portugal

Por favor visite o nosso site para uma visão geral de toda a 
literatura e/ou relatórios sobre este produto: www.schuelke.pt 
Se tiver mais questões:

A Schülke, líder no controlo de infeções desde 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.

 bolsas de recarga para 
a área hospitalar 
 

 bolsas por caixa 

 bolsas por caixa 

Informações detalhadas podem ser encontradas nas informações de preparação
 "Acessórios auxiliares e de Dosagem".

Schülke & Mayr está certificada de acordo com o DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 
e DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) e validou o sistema ambiental de a

om o Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

kodan ® wipes


