Prontosan
sårskyllevæske og sårgel
Til skylning og oprensning af sår
EGENSKABER
• Fjerner biofilm, cellerester, nekrotisk væv m.m. samtidigt
med at evt. granulationsvæv og epitalisering bliver beskyttet
• Skaber et miljø der fremmer sårheling
• Reducerer hurtigt ubehagelig sårlugt og er smertefri for
patienten
• Kan anvendes sammen med alle sårbandager på markedet
• Økonomisk i brug: Forkorter sårbehandlingstiden væsentligt
og flasken kan benyttes i op til 8 uger efter anbrud
• Til gentagen og langvarig brug
INDIKATION

BRUGSVEJLEDNING
PRONTOSAN® SÅRSKYLLEVÆSKE
1. Opvarm gerne skyllevæsken til kropstemperatur for derved
at fremme oprensningen.
2. Der er 3 forskellige anvendelsesmetoder:
a. Skylning af såret med skyllevæsken
b. Afvaskning af såret med en gennemvædet kompres
c. Gennemvæd en kompres med skyllevæske og læg den
på såret 10-15 min. Dette gør at overfladespændingen i
biofilmen brydes, sådan at oprensningen bliver mere effektiv
3. Aftør forsigtigt såret og omgivelserne med en gennemvædet
kompres.

• Til fjernelse af biofilm i kroniske og akutte sår, samt ved 1. og
2. grads forbrændinger
• Renser og fugter svært helende sår
• Til at løsne fastgroede sårbandager

4. Hvis bandagen sidder fast i såret, væd forbindingen og lad
sidde den indtil den let kan fjernes.

PRODUKTBESKRIVELSE

BRUGSVEJLEDNING PRONTOSAN® SÅRGEL

• Lugtfrie, klare opløsninger bestående af Polyhexanid og
Betain
• Dermatologisk uskadelige
• Høj vævstolerance, selv hos allergikere
• Beskadiger ikke epithalisering og granulationsvæv
• Prontosan® Sårskyllevæske fås i 40 ml
• Prontosan® Sårgel fås i 30 ml flaske

1. Rengør såret.

5. Anlæg en ny sårbandage.

2. Tykkelsen af gellaget der skal påføres afhænger af, hvornår
næste bandageskift er planlagt:
a) Ved bandageskift samme eller næste dag,
påfør et lag på 3 mm.
b) Ved flere dage mellem bandageskift,
påføres et lag på 3-5 mm.
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3. Anlæg en ny sårbandage.
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