
RO Instrucţiuni de utilizare: Decolonizarea MDRO, cu soluţie, 

şerveţele umede, spumă şi geluri ProntodermR, precum şi 

cu ProntOralR 

Introducere: Organismele multirezistente (MDRO), precum MRSA 

(Staphylococcus aureus multirezistent/rezistent la meticilină), VRE 

(enterococii rezistenţi la vancomicină) sau ESBL (bacterii secretoare 

de beta-lactamaze cu spectru extins), creează din ce în ce mai multe 

probleme în domeniul sănătăţii şi au un impact serios asupra societăţii 

(de ex. MRSA dobândită în comunitate). MDRO pot coloniza 

pielea. Această colonizare trebuie evitată în special înainte de intervenţiile 

chirurgicale, la pacienţii cu cateter sau la pacienţii imunodeprimaţi, 

în toate situaţiile, pentru a preîntâmpina probleme 

grave, cum ar fi infecţiile. Scopul urmărit este reducerea incidenţelor 

unor asemenea infecţii, prin decolonizare. Aceste instrucţiuni de 

utilizare arată cum se poate efectua simplu şi eficient o decolonizare 

cu gama de produse Prontoderm®. 

Indicaţii cu privire la gama de produse ProntodermR: 

-- Decolonizare MDRO prin curăţare fizică. 

-- Indicat pentru utilizarea în mediul medical. 

-- Indicat pentru curăţarea înainte de intervenţii chirurgicale. 

-- Efect de barieră antimicrobiană persistentă, pentru evitarea unei 

recolonizări printr-o floră tranzitorie. 

-- Stoparea creşterii, a răspândirii şi a transmisiei de MDRO. 

-- Reducerea mirosului. 

Indicaţii pentru ProntOralR: 

-- Decolonizarea MDRO a cavităţii bucale şi a faringelui, prin curăţare 

fizică. 

-- Prevenirea formării de plăci, carii, paradontoze şi gingivite. 

-- Indicat pentru utilizarea în mediul medical. 



-- Efect de barieră antimicrobiană, persistentă, pentru evitarea unei 

recolonizări printr-o floră tranzitorie. 

-- Stoparea creşterii, a răspândirii şi a transmisiei de MDRO. 

-- Indicat pentru pacienţii cu mucoase afectate (de ex. în urma radiaţiilor 

oncologice sau chimioterapie). 

Utilizatorii potenţiali: personalul medical, personalul de îngrijire, 

cât şi persoanelor fără pregătire în domeniul medical, după o 

instruire adecvată. În spitale, cămine de îngrijire şi acasă. 

Preparare: Este interzisă amestecarea produselor Prontoderm® 

sau ProntOral® cu alte substanţe sau săpunuri. Produsele 

Prontoderm® sunt preparare gata de utilizare. Prontoderm® şerveţele 

umede pot fi folosite în locul lavetelor îmbibate cu Prontoderm® 

soluţie şi poate fi încălzit într-un cuptor cu microunde înainte de 

utilizare. Înainte de utilizare, soluţia Prontoderm® poate fi încălzită 

la temperatura corpului (de exemplu într-o baie de apă sau incubator). 

Utilizare: Curăţarea întregului corp şi decolonizarea pacienţilor 

imobilizaţi: în funcţie de talia pacientului, este necesară o soluţie de 

cca. 300 - 500 ml Prontoderm®. După utilizarea soluţiei nu este 

necesară o clătire (produse leave-on). Pacienţii se curăţă cu lavete 

noi pentru spălare, care sunt îmbibate temeinic cu soluţie 

Prontoderm®. În acest scop, se vor utiliza cel puţin 8 lavete noi pentru 

spălare, curate. În plus, se utilizează mai multe beţişoare cu vată, 

de exemplu pentru curăţarea urechilor şi a nasului. După fiecare 

pas de utilizare, lavetele pentru spălare, respectiv beţişoarele cu 

vată, se debarasează sau se pregătesc din nou şi se utilizează ustensile 

noi pentru paşii următori. De îndată ce o parte a corpului a fost 

complet curăţată, se amplasează un cearşaf curat sub pacient, iar 

apoi cealaltă parte a corpului va fi curăţată, aşa cum este descris 

mai jos. 



1. Ingrijire orală: Proteza dentară se introduce într-o soluţie 

Prontoderm®. Pentru clătirea gurii şi a gâtului se va utiliza 

ProntOral®. De mai multe ori pe zi, timp de 30 de secunde (60 de 

secunde în caz de MRSA) se va face gargară cu cca. 10 ml de soluţie 

nediluată, nu se ingurgitează, ulterior nu se clăteşte. 

2. Nasul: Nasul se curăţă temeinic cu Prontoderm® Nasal Gel şi cu 

un beţişor cu vată. Nasul, în special nările se vor curăţa temeinic, de 

3 ori pe zi. Se va împiedica formarea de cruste aderente, pentru a 

se menţine baza de substanţe de alimentare a unei recolonizări, pe 

cât posibil la un nivel cât mai scăzut. 

3. Spălarea părului: Părul se udă cu o lavetă pentru spălare. După 

3 – 5 minute, părul se usucă cu grijă cu un prosop curat. Dacă se 

doreşte, ulterior, părul se poate spăla cu un şampon, la alegere. 

4. Faţa: Toate zonele cutanate se acoperă cu soluţie de 

Prontoderm®. În timpul acestei proceduri, ochii se ţin închişi. 

Pleoapele şi toată zona ochilor se curăţă cu multă atenţie. După 1 

– 2 minute, pielea curăţată se usucă cu un prosop nou, curat. 

5. Urechile: Urechea externă se curăţă cu un beţişor cu vată, umezit 

într-o soluţie Prontoderm®. Atenţie: este interzis ca soluţia 

Prontoderm® sau alte soluţii de curăţare să curgă în urechea internă. 

6. Partea de sus a corpului: Partea de sus a corpului se curăţă 

începând de la ceafă, în jos, iar după 1 – 2 minute, se usucă cu un 

prosop nou, curat. 

7. Picioarele: ambele picioare se curăţă cu o lavetă nouă şi se 

decolonizează. 

8. Partea de jos a corpului: Pentru curăţarea părţii de jos a corpului, 

pentru îndepărtarea completă a mirosurilor, se pot utiliza mai 

multe lavete pentru spălare. 

9. Uretra şi intrările de cateter: Intrările la cateterele permanente 



se curăţă cu beţişoare cu vată îmbibate, iar după 1 minut se 

usucă cu beţişoare noi cu vată. Curăţarea se va efectua dinspre partea 

interioară, spre partea exterioară. 

Decolonizările pacienţilor mobili şi a personalului: Se efectuează 

un duş cu apă caldă, timp de 1 – 2 minute. Se opreşte duşul şi 

se aplică Prontoderm® Shower Gel, din abundenţă, ca şi un săpun 

lichid, din cap până în picioare, astfel încât toate părţile corpului, 

inclusiv părul, să fie acoperite cu gel. Se va avea grijă ca gelul să nu 

pătrundă în ochi. După 1 – 2 minute, se va spăla corpul sub duş, cu 

apă caldă şi se va usca cu un prosop proaspăt, curat. 

Alte articole: Toate celelalte elemente, precum ochelari, bijuterii, 

proteze etc pot fi curăţate cu Prontoderm® soluţie sau şerveţele 

umede pentru decolonizare. Obiectele din plastic trebuie curăţate 

cu apă potabilă după un timp de expunere de aprox. 5 minute. 

Durata de utilizare: în acord cu ghidul curent MDRO pentru decolonizare. 

În lipsa altor recomandări de la personalul medical de specialitate, 

produsele Prontoderm se vor utiliza pentru maxim 15 zile 

(1 până la 3 cicluri de decolonizare la fiecare 3 - 5 zile). 

Măsuri de igienă suplimentare: Se recomandă pentru reducerea 

riscului de recolonizare şi de transmitere: Dezinfectarea mâinilor, 

(de exemplu cu Softa-Man®, Softalind®) înainte şi după contactul 

cu pacienţii, dezinfectarea tuturor suprafeţelor (de exemplu cu 

Hexaquart®, Meliseptol®), purtarea de îmbrăcăminte de protecţie, 

etc. 

Informaţii tehnice: Eficienţa şi efectul de durată al gamei de produse 

Prontoderm® şi ProntOral® dovedite prin teste in-vitro şi teste 

practice. Prontoderm® soluţie, spumă, şerveţele umede pentru 

curăţarea întregului corp: 0,11 % poliaminopropil biguanida 

(Polihexanidă), surfactanţi, excipienţi. Prontoderm® gel uşor (gel cu 



vâscozitate redusă) pentru decolonizarea nasului, Prontoderm® gel 

puternic (gel cu vâscozitate ridicată) ca gel de duş pentru pacienți 

şi personalul medical: 0,1% poliaminopropil biguanida (polihexanidă), 

glicerină, hidroxietilceluloză, excipienţi. ProntOral® pentru spălarea 

gurii: 0.15% poliaminopropil biguanida (polihexanidă), arome, 

ciclamat de sodiu, surfactanţi, excipienţi. 

Efecte secundare: În cazuri foarte rare, după utilizarea soluţiei sau 

a spumei de Prontoderm®, pielea poate deveni uscată sau să apară 

o uşoară senzaţie de arsură, care va dispărea însă după câteva 

minute. 

Contraindicaţii: Este interzisă întrebuinţarea gamei de produse 

Prontoderm® / ProntOral® la pacienţii cu alergie, sau care sunt susceptibili 

la alergie la una din substanţele componente. Produsele nu 

se întrebuinţează pentru curăţarea urechii medii sau urechii interne, 

sau a ochilor! Nu se utilizează în combinaţie cu tenside anionice, 

deoarece prin aceasta se poate prejudicia conservarea produsului. 

Îndepărtaţi resturile de săpun sau de loţiune de spălare de pe 

piele cu apă înainte de a folosi Prontoderm®. Se va evita utilizarea 

altor produse concomitent cu utilizarea produselor Prontoderm®. 

Restricţii de utilizare: Sarcină şi alăptare: Nu se cunosc date cu 

privire la efectele mutagene sau toxice asupra embrionului provocate 

de substanţele componente. Deoarece polihexanidă nu este 

resorbită sistemic, este puțin probabilă trecerea substanţei în laptele 

matern. Datorită experienţei clinice insuficiente cu femei gravide 

şi cu cele care alăptează, cu noi născuţi şi copii mici, în aceste 

cazuri, aplicarea de Prontoderm® / ProntOral® trebuie făcută doar 

după investigaţii clinice efectuate cu grijă. 

Instrucţiuni generale de siguranţă: A se utiliza doar pe piele sau 

mucoasă intactă. A nu se folosi pe cale perfuzabilă sau injectabilă! 



Nu se îngurgitează. În cazul în care se îngurgitează, se clăteşte gura 

cu apă suficientă, se va bea apă suficientă şi se va consulta un 

medic. În cazul contactului cu ochii, se clăteşte temeinic cu apă din 

abundenţă, chiar şi sub pleoape. În cazul iritării ochilor, se va consulta 

medicul specialist. Recipientul se va închide imediat după fiecare 

întrebuinţare. Se vor utiliza numai recipientele nedeteriorate. 

Aruncaţi șerveţelele Prontoderm rămase după utilizare. Se vor feri 

recipientele de razele solare directe. Dispozitiv medicinal – a nu se 

lăsa la îndemâna copiilor! 

Informaţii cu privire la mediul ambiant: Produsele Prontoderm® 

/ ProntOral® pot fi debarasate pe calea apei menajere şi nu au nici 

un efect negativ asupra sistemului de canalizare. 


