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HYGIËNE

Prontoderm® 
Gebruiksinstructie

B. Braun Medical N.V.  
+32 (0) 2 712 86 50 | customercare.be@bbraun.com | www.bbraun.be

MDRO-dekolonisatie met Prontoderm® 
  Bactericide werking tegen MRSA, ESBL/ESCR en VRE 
bewezen door EN13727 

  Bewezen antimicrobieel barrière-effect tot 24 uur 
  Hoeft niet te worden afgewassen 
  Uitstekende huidtolerantie, dermatologisch getest 
  Bewezen niet-resistent voor alle MRSA-stammen
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Bestelinformatie apotheek Artikelnummer

Prontoderm® Foam - 200 ml 400111

Prontoderm® Nasal Gel - tube 30 ml 400200

ProntOral® - fles met maatdop 250 ml 400700

 
   Voor mobiele patiënten

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten 
en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van 
deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie 
of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.



UNIEKE OPLOSSING VOOR  
MDRO-DEKOLONISATIE

Behandeling voor 5 dagen

Algemene instructies
  Een kunstgebit kan na het poetsen in ProntOral® 

worden gelegd.
  Poets je tanden met een wegwerptandenborstel. 
  Ontsmet je handen met Softa-Man® Visco Rub. 
  Veeg bril en hoorapparaat af met een schone doek, 

bevochtigd met Prontoderm® Foam. 
  Vervang textiel dat in contact komt met de huid  

(bv. beddengoed, ondergoed, handdoeken), dagelijks.  
Was het indien mogelijk op 60 °C. 

  Gebruik verzorgings- en hygiëneproducten die je 
tijdens het ontsmetten hebt gebruikt (bv. tandpasta, 
deoroller, crème) na het ontsmetten niet opnieuw.  
Gooi ze weg.

Wat heb je nodig voor de behandeling? 
  Prontoderm® Foam - 200 ml 
  Prontoderm® Nasal Gel - tube 30 ml 
  ProntOral® - fles met maatdop 250 ml

 

1 Lichaam en haar
   Was je lichaam en haar met je eigen gebruikelijke 

douchegel en shampoo.

  Afdrogen met een schone handdoek.

  Masseer eenmaal daags Prontoderm® Foam in je 

haar. Gebruik voldoende voor de lengte van het haar. 

  Laat Prontoderm® Foam na het aanbrengen op je 

haar drogen. Breng je haar na het drogen zoals 

gewoonlijk in model. 

  Breng Prontoderm® Foam in een gelijkmatig, dun 

laagje op je volledige lichaam aan en laat drogen. 

Sluit je ogen terwijl je het schuim op je gezicht 

aanbrengt. Bedek het buitenoor grondig met 

Prontoderm® Foam, maar laat het schuim niet in het 

binnenoor dringen.

  Spoel Prontoderm® Foam niet van je lichaam af. 

  Breng na het gebruik geen vochtinbrengende 

crèmes of lotions aan. De producten bevatten 

vochtinbrengende ingrediënten.

2 Neusverzorging
  Reinig je neus met een wattenstaafje en verwijder 

de vastzittende korsten.

  Breng daarna met een nieuw wattenstaafje 

Prontoderm® Nasal Gel aan in de neusholten en 

knijp meerdere malen de neusgaten samen.

3 Mondspoeling
  Gorgel met 10 ml ProntOral® na het tandenpoetsen 

en spoel je mond 1 minuut.
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1x per dag

3x per dag
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3x per dag
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