Instrukcja dekontaminacji MDRO
– pacjenci chodzący
Produkty:
Prontoderm® Foam (pianka), Prontoderm® Nasal Gel (żel do nosa),
Prontoderm® Shower Gel (żel pod prysznic), ProntOral®,
środki do dezynfekcji powierzchni, Prontosan® Wound Irrigation
Solution (roztwór do przemywania ran, dla pacjentów z ranami)
Stosować przez 5 dni:
Mycie włosów:
Wcierać Prontoderm® Foam we włosy raz na dobę. Użyć ilość odpowiednią do długości włosów.
Czas ekspozycji: 3 - 5 minut
Pielęgnacja nosa:
Przemywać nos 3 razy na dobę wymazówką ((usunąć strupy, skrzepliny)), następnie wprowadzić
żel Prontoderm® Nasal Gel do nosa używając nowej wymazówki do każdego nozdrza.
Mycie ciała:
Myć ciało pod prysznicem raz na dobę przy użyciu żelu Prontoderm® Shower Gel. Zmoczyć ciało i włosy wodą,
a następnie rozprowadzić myjką porcję żelu mieszczącą się w dłoni Prontoderm® Shower Gel na powierzchni
ciała (stosować również do mycia ucha zewnętrznego, pępka i okolicy narządów płciowych).
Czas ekspozycji: 1 minuta
Następnie spłukać Prontoderm® Shower Gel wodą.
Płukanie jamy ustnej:
Płukać jamę ustną 3 razy na dobę stosując 10 ml preparatu ProntOral®, przepłukać gardło.

Zalecenia ogólne:
■ Protezy stomatologiczne czyścić za pomocą preparatu ProntOral® (jednorazowa szczoteczka do zębów!).
■ Myć zęby jednorazową szczoteczką.
■ Przemyć okulary oraz aparaty słuchowe czystą ściereczką zwilżoną pianką Prontoderm® Foam.
■ 
Tekstylia pozostające w kontakcie ze skórą (np. pościel, bielizna, ręczniki) należy zmieniać codziennie.
W razie potrzeby prać w temperaturze 60 °C.
■ 
Po zakończeniu dekontaminacji, nie używać ponownie żadnych produktów do pielęgnacji i higieny stosowanych
przed i podczas procesu dekontaminacji (np., pasta do zębów, dezodorant w kulce, krem); należy je wyrzucić.
Dezynfekcja powierzchni:
Istotne jest, by wszystkie powierzchnie dotykowe mające kontakt z pacjentem (łazienka, włączniki światła, klamki,
stolik nocny) poddać dezynfekcji przy pomocy środka do dezynfekcji powierzchni (np., chusteczki HBV Meliseptol®).
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Leczenie ran:
Do leczenia ran należy użyć roztworu do irygacji ran o działaniu dekontaminującym (Prontosan®).

Instrukcja dekontaminacji MDRO
– pacjenci leżący
Material:
Prontoderm® Foam (pianka), Prontoderm® Nasal Gel (żel do nosa),
ProntOral®, środki do dezynfekcji powierzchni, Prontosan® Wound
Irrigation Solution (roztwór do przemywania ran, dla pacjentów
z ranami)
Stosować przez 5 dni:
Mycie włosów:
Wcierać Prontoderm® Foam we włosy raz na dobę. Użyć ilość odpowiednią do długości włosów.
Czas ekspozycji: 3 - 5 minut
Pielęgnacja nosa:
Przemywać nos 3 razy na dobę wymazówką (usunąć strupy, skrzepliny), następnie wprowadzić żel
Prontoderm® Nasal Gel do nosa używając nowej wymazówki do każdego nozdrza.
Mycie ciała:
Nałożyć piankę Prontoderm® Foam na wilgotną myjkę i zwilżyć całą powierzchnię ciała. Używać oddzielnej
myjki do każdej części ciała. Nigdy nie zanurzać myjki dwukrotnie w naczyniu.
Czas ekspozycji: 1 minuta
Pianka Prontoderm® Foam może pozostać na skórze, tworząc barierę przeciwdrobnoustrojową przez okres
do 24 godz.
Płukanie jamy ustnej:
Płukać jamę ustną 3 razy na dobę stosując 10 ml preparatu ProntOral® i przepłukać gardło, bądź nałożyć
na całą powierzchnię jamy ustnej przy pomocy wymazówki do pielęgnacji jamy ustnej.
Zalecenia ogólne:
■ Protezy stomatologiczne czyścić za pomocą preparatu ProntOral® (jednorazowa szczoteczka do zębów!).
■ Myć zęby jednorazową szczoteczką.
■ Przemyć okulary oraz aparaty słuchowe czystą ściereczką zwilżoną pianką Prontoderm® Foam.
■ 
Tekstylia pozostające w kontakcie ze skórą (np. pościel, bielizna, ręczniki) należy zmieniać codziennie.
W razie potrzeby prać w temperaturze 60 °C.
■ 
Po zakończeniu dekontaminacji, nie używać ponownie żadnych produktów do pielęgnacji i higieny stosowanych
przed i podczas procesu dekontaminacji (np., pasta do zębów, dezodorant w kulce, krem); należy je wyrzucić.
Dezynfekcja powierzchni:
Istotne jest, by wszystkie powierzchnie dotykowe, mające kontakt z pacjentem (łazienka, włączniki światła, klamki,
stolik nocny) poddać dezynfekcji przy pomocy środka do dezynfekcji powierzchni (np., chusteczki HBV Meliseptol®).
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