
Indikation 

• Til MDRO* dekolonisation af 

mundhulen og svælg ved fysisk 

rensning 

• Til forebyggelse af 

plakdannelse, karies, 

paradentose og 

tandkødbetændelse 

• Til vedligeholdelse af fysiologisk 

mundflora samt daglig 

mundhygiejne 

• Til patienter med skadede 

slimhinder (fx efter stråling 

eller kemoterapi) 

 

Egenskaber 

• Klar-til-brug mundskyllevæske 

til antimikrobiel rensning og 

MDRO dekolinisation af 

munden 

• Hæmmer vækst, spredning og 

overførsel af MDRO 

• Eliminerer lugt og dårlig smag 

• Flasken kan anvendes 8 uger 

efter anbrud 

 

Produktbeskrivelse 

• Farveløs, uden klorhexidin 

• Composition: 0.15% 

Polyaminopropyl Biguanide 

(Polihexanide), Aroma, Sodium 

Cyclamate, Surfactants, 

Excipients 

 

ProntOral®
 Mundskyllevæske 

Mundskyllevæske - klar til brug 

Varenr. Produktnavn Størrelse 

400730 ProntOral® Mundskyllevæske 250 ml 

B. Braun Medical A/S 

Dirch Passers Allé 27 

2000 Frederiksberg 

www.bbraun.dk 

Kundeservice telefon 3331 3141 

Kundeservice-dk@bbraun.com 

Åbningstider: Mandag – Torsdag kl. 8.30 – 16.00. Fredag kl. 8.30 – 15.00 

29-10-2014 

* MDRO: Multiresistente sygdomsfremkaldere 

som MRSA, VRE, ESBL 

Fremgangsmåde 

 

Gurgl flere gange dagligt med 10 ml opløsning 

i minimum 30 sekunder (60 sekunder i tilfælde af 

MRSA) .  

Undlad at synke og at skylle umiddelbart efter 

behandlingen. 

 

Luk flasken efter brug 

 

 

 

Målet med dekolonisering er at reducere incidensen af MDRO 



Relevant uddrag af indlægssedlen 

MDRO dekolonisering med Prontoderm® Solution, Wipes, Foam, Gel og ProntOral® 

Indledning: Multiresistente sygdomsfremkaldere (MDRO) som MRSA (meticillin/multiresistente stafylokokker), VRE (vancomycin-

resistente enterokokker) eller ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) forvolder i voksende omfang problemer inden for 

sundhedsvæsenet og har en alvorlig indflydelse på samfundet (f.eks. (CA-) MRSA som opstår udenfor sygehuset). MDRO kan 

kolonisere huden. Denne kolonisering skal under alle omstændigheder undgås, især før operative indgreb og hos patienter med 

kateter eller nedsat immunforsvar for at forebygge alvorlige problemer som infektioner. Målet med dekolonisering er, at reducere 

incidensen af sådanne infektioner. 

Indikationer for Prontoderm® produktsortimentet: MDRO-dekolonisering ved fysisk rengøring: 

•Egnet til brug inden for det medicinske område 

•Egnet til den præoperative afvaskning 

•Vedholdende antimikrobiel barriereeffekt, så rekolonisering via den transiente flora undgås 

•Hæmning af vækst, spredning og overførsel af MDRO 

•Lugtreduktion 

Indikationer for ProntOral®: 

•MDRO-dekolonisering af mundhulen og svælget med fysisk rengøring 

•Forebyggelse af plakdannelse, karies, paradentose og tandkødsbetændelse 

•Egnet til brug inden for det medicinske område 

•Vedholdende antimikrobiel barriereeffekt, så rekolonisering via den transiente flora undgås 

•Hæmning af vækst, spredning og overførsel af MDRO 

•Egnet til patienter med skadede slimhinder (f.eks. efter onkologisk stråling eller kemoterapi) 

Målgruppe: Medicinere, plejepersonale samt ikke faglærte efter relevante instruktioner. På sygehuse, plejehjem og i hjemmet. 

Forberedelse: Prontoderm® produkter eller ProntOral® må ikke blandes med andre sæber eller opløsninger.  

Prontoderm® produkterne (undtagen Prontoderm® koncentrat) er klar til brug.  

Anvendelse: 

Mundpleje: Læg tandprotesen i Prontoderm® opløsning. Anvend ProntOral® til skylning af mund og svælg. Gurgl flere gang dagligt  

i 30 sekunder (60 sekunder i tilfælde af MRSA) med ca. 10 ml ufortyndet opløsning; undlad at synke og at skylle umiddelbart efter  

behandlingen. 

Anvendelsestid: Udføres i henhold til gældende retningslinier for MDRO dekolonisation. Med mindre andet er anvist af læge /  

sygeplejerske, må Prontoderm produkter max. benyttes i 15 dage (1 til 3 dekolonisationsperioder hver på 3 til 5 dage). 

Vejledende hygiejneforskrifter: For at reducere risikoen for rekolonisering og spredning af smitte anbefales følgende: 

Desinficering af hænderne (f.eks. med Softa-Man®, Softalind®) før og efter patientkontakt, desinficering af alle flader (f.eks. med 

Hexaquart®, Meliseptol®), iføre sig beskyttelsestøj osv.  

Tekniske data: Effektiv og vedvarende virkning af Prontoderm® produktfamilien og ProntOral® er dokumenteret i in vitro- og 

praksistests (EN 1040, EN 13727, EN 1275, EN 1499, DIN 58940). 

ProntOral® til mundskyldning: 0,15% polyaminopropyl biguanide (Polyhexanid), Aroma, Sodium Cyclamate, overfaldeaktive stoffer, 

bindemidler. 

Bivirkninger: 

Kontraindikationer: Prontoderm® / ProntOral® produktsortimentet må ikke anvendes til patienter, der har kendskab til, at de lider 

af allergi over for et af stofferne i disse produkter eller har mistanke om en sådan allergi.  

Anvendelsesbegrænsninger: Graviditet og amningsperiode: Der findes ingen kendte oplysninger om, hvilke mutagene eller 

embryotoksiske effekter, der kan påvises i forbindelse med disse stoffer. Da polihexanide ikke systematisk resorberes, er det ikke 

sandsynligt, at stoffet skulle gå over i modermælken. På grund af den utilstrækkelige kliniske erfaring med gravide og ammende 

kvinder, nyfødte og småbørn burde Prontoderm® / ProntOral® i disse tilfælde dog kun anvendes efter en omhyggelig klinisk 

evaluering. 

Generelle sikkerhedsforskrifter: Kun til brug på intakt hud og slimhinder. - ikke til infusion eller injektion! Må ikke synkes. I 

tilfælde af indtagelse af dette stof, skal munden skylles med rigeligt vand og en læge kontaktes. I tilfælde af kontakt med øjnene, 

skal disse omgående skylles med rigeligt vand, også under øjenlågene. Hvis irritationen i øjnene fortsætter, skal en øjenspecialist 

kontaktes.  

Luk beholderen umiddelbart efter hver brug. Anvend kun hele og fejlfri flasker. Kassér resterende Prontoderm Wipes efter brug. 

Hold flaskerne på afstand af direkte sollys.  

Medicinsk produkt – skal holdes uden for børns rækkevidde! 

Miljøinformation: Prontoderm® / ProntOral® produkter kan skylles sikkert ud med afløbsvandet og har indtil nu ikke vist nogle 

kendte negative virkninger på afløbssystemet.  
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