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Płyn do płukania jamy ustnej z ochroną antybakteryjną

Dekontaminacja MRSA

n Nie przebarwia szkliwa 
n Chroni tkanki, nie zawiera chlorheksydyny
n Wspomaga zdrową florę bakteryjną ust
n Skuteczny wobec bakterii w tym MRSA i grzybów
 w 30 sekund
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ProntOral® 
Płyn do płukania jamy ustnej z ochroną antybakteryjną 

Charakterystyka Zastosowanie

n Nie przebarwia szkliwa
n Chroni tkanki, nie zawiera chlorheksydyny
n Wspomaga zdrową florę bakteryjną ust
n Skuteczny wobec bakterii w tym MRSA i grzybów w 30 sekund
n Sprawdzony i uznany w oparciu o nowe zalecenia DGHM i standardy  

europejskie
n Bezbolesne stosowanie
n Najwyższa tolerancja tkankowa
n Usuwa nieprzyjemny zapach z jamy ustnej
n Brak przeciwwskazań, przy stosowaniu zgodnie z instrukcjami
n Bezbarwny
n Może być używany do 8 tygodni po otwarciu opakowania 
n Skuteczny przez 24 godziny 
n Przeznaczony do stosowania u pacjentów z osłabionymi błonami    

śluzowymi (np. po naświetlaniach lub chemioterapii) 
n możliwość stosowania u pacjentów intubowanych, do pędzlowania jamy 

ustnej
n Możliwość stosowania u dzieci, jeśli opanowały już sztukę płukania jamy ustnej
n Stosowany w Stomatologii przed  i po  zabiegach 

Skuteczność mikrobilogiczna

Dostępne opakowania Numer katalogowy
ProntOral®

250 ml z pojemniczkiem miarowym 400731

Bakterie 30 sekund
w tym MDRO ( Multi-Drug Resistant Organism ) np.
Staphylococcus aureus, MRSA
Enterococcus hirae
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumannii
Enterococcus faecium (VRE)
Klebsiella pneumoniae (ESBL)

Grzyby 30 sekund
Candida albicans 

Skuteczność wobec MRSA oznacza działanie przeciw wszystkim szczepom
Staphylococcus aureus opornym wobec antybiotyków beta-laktamowych. Do
tej grupy antybiotyków należą: penicyliny, metycyliny, dicloxaciliny, nafciliny,
oxaciliny. W związku z powyższym wykazane jest działanie bójcze wobec m.in.
ORSA (Oxacillin resistant Staphylococcus aureus).

ProntOral® Skład
0,15% Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide), Aroma, Sodium Cyclamate, 
Surfacants, Excipients

Właściwości

ProntOral to preparat do dekolonizacji jamy ustnej i przełyku na drodze fi-
zycznego oczyszczania, w tym MRSA. Zapobiega powstawaniu kamienia 
nazębnego, próchnicy, paradontozie i zapaleniu dziąseł. Może być stoso-
wany na uszkodzone błony śluzowe. 
Produkt  zawiera poliheksanidynę, która: 
- nie wysusza skóry i błon śluzowych
- nie drażni
- jest nietoksyczna
- daje najlepszą miejscową tolerancję skórną

Niemieckie Towarzystwo Higieny Szpitalnej rekomenduje produkty 
zawierające poliheksanidynę do higieny całego ciała.

Płukać jamę ustną i gardło kilka razy dziennie przez min. 30 s, stosując 
10 ml roztworu. Nie połykać . Stosować wyłącznie na błonach śluzowych. 
Zamknąć butelkę natychmiast po użyciu. 




