
PRONTODERM®

Bőr- és nyálkahártya- 
dekolonizáció

Hatékony mulitrezisztens 
kórokozókkal – úgymint 
MRSA, VRE, valamint 
ESBL-termelő kórokozók – 
szemben



MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK
Súlyos probléma a kórházak és szociális otthonok számára

Az MRSA (Methicillin Rezisztens Staphylococcus Aureus) a kórhá-
zakban és szociális otthonokban fellépő MRK (Multirezisztens 
kórokozók) fertőzések egyik leggyakoribb formája. A fertőzésszám 
emelkedésének okai a nem megfelelően végrehajtott infekció-
kontroll-eljárások, a nem célszerű antibiotikum-használat, továb-
bá az a tény, hogy az MRSA már egy egyszerű kézfogással is to-
vábbterjedhet.

Amíg az egészséges embereket nem veszélyezteti megbetegedés-
sel az MRK-kolonizáció, addig a legyengült immunrendszerű be-
tegek esetében bizonyos körülmények között infekcióhoz vezet-
het, és egyéb, esetleg súlyos betegségeket okozhat, mint például:

�� bőrfertőzés,
�� szemfertőzés,
�� csont- és ízületi fertőzés,
�� tüdőgyulladás,
�� műtéti sebfertőzés,
�� véráramfertőzés.

A legfőbb veszély: a multirezisztens kórokozók műtéti sebbe  
való bekerülése.

A MRK-kal történő kolonizáció és a fertőzés 
esélyét befolyásoló főbb tényezők és veszélyességi 
faktorok:

�� Hosszabb kórházi tartózkodás
�� Intenzív osztályos ellátás
�� Hosszan tartó antibiotikum-terápia
�� Kolonizált személyekkel történő direkt kontaktus
�� Intravazális katéterhasználat (centrális vénás 

katéterezés, artériás-vénás sönt)
�� Fertőzések (hepatitis, HIV, influenza)
�� Bőrsérülések
�� Immunszuppresszió 
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A DEKOLONIZÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL PROBLÉMÁS TERÜLETEK:

�� Fejbőr
�� Szájgarat
�� Hallójáratok
�� Tracheosztóma
�� Hónalj
�� Decubitus
�� Lágyék / végbél körüli tájék
�� Bőrproblémák (pl. neurodermatitis, pszoriázis)
�� Nyílt seb
�� Sebvar
�� Drenázs környéke (pl. váladék leszívásakor)

MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK
Súlyos probléma a kórházak és szociális otthonok számára

Növekvő betegmortalitás és emelkedő költségek a kórházak 
és szociális otthonok számára

Számos tanulmány bizonyítja, hogy az MRK-infekciók maga-
sabb mortalitáshoz vezetnek, és két-háromszorosára növelik a 
kórházi tartózkodás időtartamát, következésképpen emelik a 
kezelésükkel együtt járó diagnosztikus és terápiás költségeket.
Az MRSA-fertőzött betegek azonnali izolációja az intenzív 
osztályokon jelentős többletköltséget jelent a kórházaknak.

Intézkedések MRSA-fertőzés esetén

A Robert Koch Intézet Kórházhigiéniai és Infekciókontroll Bizott-
sága (Berlin, Németország) által kiadott szakmai irányelv szerint 
a kórházi ellátás első lépése az izoláció kell legyen.

Majdnem minden európai országban alkalmaznak szakmai irány-
elveket MRSA-járvány esetére.

A megelőzés és az MRSA leküzdése kizárólag következetes és 
rendszerszintű infekciókontrollal lehetséges:

�� Az MRSA-törzsek korai felismerésével és beazonosításával
�� Személyzet oktatásával és informálásával
�� Helyváltoztatások és szállítások minimalizálásával
�� Orrüreg kolonizációjának megszüntetésével
�� Általános és specifikus infekciókontroll-intézkedések szigorú 

betartásával, és az intézkedések hatékonyságának ellenőrzésével
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�� Tesztelt, multirezisztens kórokozókkal szembeni hatékonyság
�� Bizonyított, akár 24 órán át tartó antimikrobiális barrier hatás
�� Nem kell lemosni, gyors és gazdaságos használat
�� Különösen bőrbarát, dermatológiailag tesztelt
�� Elérhető kész oldat, kendő, orrkrém, hajmosó hab, zuhanyzó 

gél és szájöblítő formájában

PRONTODERM® TERMÉKCSALÁD
Holisztikus koncepció az MRK-dekolonizációban 
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INDIKÁCIÓK

�� MRK-dekolonizációra, helyi kezeléssel
�� Egészségügyi környezetben történő felhasználásra
�� Műtét előtti fürdetésre/fürdésre
�� Hosszan tartó antimikrobiális barrier hatás a tranziens flórából 

történő rekolonizáció megelőzésére 
�� Az MRK-fertőzés súlyosbodásának, terjedésének és átadásának 

megakadályozására
�� Kellemetlen szag csökkentésére

TULAJDONSÁGOK

A Prontoderm® vízben oldott tenzidek és poliaminopropil-bigua-
nid (polihexanid) keveréke. A polihexanid jellemzője a kiváló szö-
veti tolerancia és a biokompatibilitás. Epikután vizsgálatok iga-
zolják bőrbarát tulajdonságát. Ezen tulajdonsága miatt ajánlja a 
Német Kórházhigiéniai Szövetség a polihexanid-tartalmú készít-
ményeket a teljes testfelület fertőtlenítésére.

Termékdokumentációk igény esetén rendelkezésre állnak: klinikai 
esettanulmányok, mikrobiológiai és biokompatibilitási vizsgálatok jegyzőkönyvei

POLIHEXANID
�� Kiváló bőrbarát tulajdonság
�� A bőrt és a nyálkahártyát nem szárítja ki
�� Nem irritál
�� Alacsony toxicitás
�� Szöveti irritációt vagy érzékenységet nem okoz

FELÜLETAKTÍV ANYAGOK
�� Jó minőségű tenzid
�� Kiválóan tisztít
�� Bőrbarát
�� Bőr- és nyálkahártya-kímélő
�� A bőrt és nyálkahártyát nem szárítja ki

Tisztító hatásával tökéletesen kiegészíti a polihexanidot
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HAJMOSÁS

Naponta egyszer dörzsölje be a hajat Prontoderm® Foam termék-
kel. A haj hosszúságának megfelelő mennyiséget használjon. 

Behatási idő: 3-5 perc

ORRKENŐCS

Naponta háromszor tisztítsa meg az orrüregeket pamut fültisztí-
tó pálcával (eltávolítva ezzel minden makacs orrváladékot), majd 
mindkét orrnyílásba juttasson Prontoderm® orrgélt.

SZÁJÖBLÍTÉS

Öblögesse szájüregét naponta háromszor 10 ml Prontoral® száj-
öblítő oldattal.

FÜRDÉS – MOBILIS BETEGEK ESETÉN

Naponta egyszer használjon Prontoderm® Shower gélt zuhanyo-
záshoz. Nedvesítse be a hajat és a testet, majd egy fürdőszivaccsal 
vigyen fel egy tenyérnyi Prontoderm® Shower gélt a teljes testfelü-
letre (beleértve a fül külső részeit és a genitális területeket is).

Behatási idő: 1 perc

Végül öblítse le a Prontoderm® Shower gélt.

FÜRDETÉS – ÁGYHOZ KÖTÖTT BETEGEK ESETÉN

Figyelmesen tisztítson meg minden testrészt Prontoderm® 
Solution oldattal és Prontoderm® kendővel. A Prontoderm® 
Solution oldatot nem szabad lemosni a megfelelő hatás 
érdekében!
 

PRONTODERM®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
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�� A fogprotézist helyezze Prontoderm® oldatba
�� Mosson fogat eldobható fogkefével
�� Prontoderm® kendővel törölje le szemüvegét és hallókészülékét
�� A bőrrel kapcsolatba kerülő textíliákat (pl. ágynemű, törölköző, 

fehérnemű) naponta cserélje és lehetőség szerint mossa azo-
kat 60 °C-fokon
�� A fertőtlenítési folyamat végeztével dobjon ki minden ápolási 

és higiéniai terméket, amelyet használt (pl. fogkefe, golyós 
dezodorok, krémek)

A biztonságos alkalmazás érdekében használat előtt mindig 
olvassa el a feliratot és a használati utasítást!

FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS

Kiegészítő intézkedésként fertőtlenítse a környezetében lévő 
felületeket (fürdőszoba, villanykapcsolók, ajtókilincsek, éjjeli 
szekrény, stb.) a megfelelő fertőtlenítőszerrel (pl. Meliseptol® 
HBV kendő).

SEBKEZELÉS

Sebkezeléshez szintén dekolonizáló hatású seböblítő oldatot  
(pl. Prontosan®) használjon.
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PRONTODERM® SOLUTION
A teljes testfelület dekolonizációjához

�� Színtelen oldat a bőr, nyálkahártya, és haj  
MRK-dekolonizációhoz, szagok csökkentésére
�� Elnyújtott antimikrobiális védőhatás a rekolonizáció 

megakadályozására
�� MRK-fertőzés súlyosbodásának, terjedésének és 

átadásának megelőzésére
�� Bőrbarát tulajdonsága révén alkalmas érzékeny 

bőrre, és hosszú távú használatra
�� Nem szükséges lemosni

Kiszerelési egység Cikkszám
500 ml 400121

5 liter 400123

Összetevők: 0,11 % poliaminopropil-biguanid (polihexanid), 
nátrium-ciklamát, felületaktív anyagok, segédanyagok

PRONTODERM® NASAL GEL 
Az orrüreg tisztításához és dekolonizációjához

�� Alacsony viszkozitású gél az orrüreg tisztítására
�� Elnyújtott antimikrobiális védőhatás a rekolonizáció 

megakadályozására
�� Orrüreg ápolására
�� Hosszú távú használatra

MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK 
DEKOLONIZÁCIÓJA

Kiszerelési egység Cikkszám
30 ml-es tubus 400200

Összetevők: 0,1% poliaminopropil-biguanid (polihexanid), 
glicerin, hidroxietil-cellulóz, segédanyagok

Lemosni nem szükséges, 
gyors és gazdaságos

Tartós antimikrobiális 
védőhatás a rekolonizáció 
megelőzésére
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PRONTODERM® FOAM
Használatra kész tisztítóhab

�� Hajmosásra
�� Nem kell leöblíteni – időtakarékos
�� Hosszú távú használatra, kifejezetten ágyhoz kötött  

betegek számára

PRONTODERM® SHOWER GEL
A teljes testfelület MRK-dekolonizációjához, 
tisztításához és ápolásához

�� Magas viszkozitású tusfürdő a teljes testfelületre
�� A benedvesített testfelületre juttatva alkalmazható 

(1-2 perces behatási idő)
�� Bőrbarát
�� Hosszú távú használatra

Kiszerelési egység Cikkszám
100 ml-es tubus 400211

Összetevők: 0,1 % poliaminopropil-biguanid (polihexanid), 
glicerin, hideroxietilcellulóz, segédanyagok

Kiszerelési egység Cikkszám
200 ml-es pumpás adagoló 400111

Összetevők: 0,11 % poliaminopropil-biguanid (polihexanid), 
felületaktív anyagok, segédanyagok

Egyszerű használat

Panthenollal
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PRONTODERM® WIPES 
Nedves, eldobható kendő bőr- és nyálkahártya fertőtlenítésére

�� Kiváló bőrápoló
�� Érzékeny bőrre
�� Egyszerű használat
�� Mikrohullámú sütőben melegíthető (550 W / 1 perc)
�� Gyors és gazdaságos – nem kell lemosni, valamint 

használatához mosdótál vagy mosdószivacs sem 
szükséges

PRONTORAL®
Használatra kész szájöblítő oldat kellemes borsmentaillattal

�� A garat és a szájüreg dekolonizációjához
�� Plakk-képződés, fogszuvasodás és fogínygyulladás  

megelőzésére
�� Alkoholmentes, kellemes menta ízű
�� Hosszú távú használatra
�� Megszünteti a kellemetlen szagokat

MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK 
DEKOLONIZÁCIÓJA

Kiszerelési egység Cikkszám
250 ml-es palack mérőkupakkal 400731

Összetevők: 0,15 % poliaminopropil-biguanid (polihexanid), 
illatanyagok, nátrium-ciklamát, felületaktív anyagok, 
segédanyagok

Kiszerelési egység Cikkszám
10 kendő visszazárható tasakban 400106*

Összetevők: 0,11 % poliaminopropil-biguanid (polihexanid), 
nátrium-ciklamát, felületaktív anyagok, segédanyagok

*Magyarországon engedélyeztetés alatt

Mindennapos szájhigiénia az 
orális flóra megőrzéséhez

Allantoint tartalmaz
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PRONTODERM® MRK-EGYSÉGCSOMAG
Minden fontos termék a Prontoderm® családból

A Prontoderm® MRK-egységcsomag segítségével a 
páciensek teljes körű rehabilitálása könnyen és 
egyszerűen elvégezhető.
A csomagnak köszönhetően az RKI-ajánlásoknak* 
megfelelő rehabilitáció (a teljes testfelületen) végezhető.

 
A csomag előnyei:
�� Az MRK-témával kapcsolatos tájékoztató és 

támogatás
�� Kompakt és praktikus
�� Használatra kész termék, azonnali fertőtlenítésre 

alkalmas

A csomag tartalma:
�� 4 x 500 ml Prontoderm® solution
�� 1 x 250 ml ProntOral® szájöblítő oldat
�� 1 x 200 ml Prontoderm® Foam
�� 1 x 30 ml Prontoderm® Nasal Gel

Kiszerelési egység Cikkszám
MRK – egységcsomag, 1 darab 400000A

* Robert Koch Intézet Kórházhigiéniai és Infekciókontroll Bizottság (Berlin, Németország)

A Prontoderm® termék család 
egy praktikus csomagban
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