
Dekontaminacja MRSA

n Nie wymaga spłukiwania 
n Do stosowania w higienie i dekontaminacji również 

stomijnej
n Skuteczny wobec bakterii w tym MRSA i grzybów  

w 30 sekund
n Do stosowania w ginekologii i przy cewnikowaniu

Prontoderm® Pianka
... najlepsze rozwiązanie problemu dekontaminacji MRSA



Prontoderm® Pianka 
... najlepsze rozwiązanie problemu dekontaminacji MRSA
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Charakterystyka

Zastosowanie

n Efektywna dekontaminacja MRSA również w stomii 
n Sprawdzony i uznany w oparciu o nowe zalecenia DGHM i standardy  

europejskie
n Bezbolesne stosowanie również w ginekologii
n Najwyższa tolerancja skórna
n Najwyższa tolerancja tkankowa
n Usuwa nieprzyjemne zapachy
n Przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadku 

pacjentów o wrażliwej skórze
n Brak przeciwwskazań, przy stosowaniu zgodnie z instrukcjami
n Nie musi być spłukiwany lub zmywany  ( Formuła leave on )
n Bezbarwny
n Może być używany do 8 tygodni po otwarciu opakowania 
n Skuteczny przez 24 godziny 
n Nie spływa z oczyszczanych powierzchni 

n mycie twarzy, ,
n górna część ciała,
n dolna część ciała,
n krocze, cewka moczowa – miejsce umieszczenia cewnika, 
n nogi
n włosy

Skuteczność mikrobójcza

Dostępne opakowania Numer katalogowy
 1 x 200 ml  
butelka z końcówką spieniającą

400128

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).

n Nanieść piankę na dekontaminowaną część ciała. Usuwać piankę sciereczką 
lub papierowym ręcznikiem 

n Ściereczkę używać tylko raz. 
n Używać osobnych ścierek do mycia włosów, twarzy i każdego ramienia, 

brzucha, pleców, każdej nogi i genitaliów np. przed cewnikowaniem 
n Po zakończeniu mycia ścierki wyrzucić
n Umyte partie ciała przed wysuszeniem pozostawić wilgotne na co najmniej 

1 minutę
n Ręce myć od palców w stronę ramion
n Włosy umyć roztworem lub pianką Prontoderm® , pozostawiając preparat 

ma 3-5 minut, aby zadziałał
n Wysuszyć włosy
n Umyć twarz
n Kończyny górne myć od palców w stronę barków
n Górną część ciała myć z góry ku dołowi
n Dokładnie oczyścić pępek
n Plecy myć od góry ku dołowi, przed położeniem na plecach zmienić 

prześcieradło na czyste
n Nogi myć od bioder do palców

Właściwości

Prontoderm pianka to gotowy do użycia produkt w pianie do mycia 
ciała pacjenta. To doskonałe rozwiązanie w przypadku  mycia  całego 
ciała pacjentów przed zabiegami operacyjnymi i eradykacji MRSA. Nie 
wymaga spłukiwania. 
n 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.




