
DEKONTAMINÁCIA MRSA 
PROTOKOL 

 
Prípravok PRONTODERM foam  

Umývanie vlasov: na vlasy naniesť penu Prontoderm foam a nechať zaschnúť.  

Tvár:   

Tvár umyť dôkladne roztokom Prontoderm pomocou štvorcov.  

Všetky časti tváre musia byť roztokom dôkladne zvlhčené.  

Očné kútiky a viečka pozorne očistiť tým istým štvorcom. 

Očistené a dekontaminované časti nechať voľne uschnúť. Nezmývať.  

Štvorec potom znehodnotiť.  

Horná časť tela:  

Od krku nadol vrchnú časť tela umývať čistým štvorcom napusteným roztokom Prontoderm 

a nechať uschnúť. Nezmývať.  

Dolná časť tela:  

Dolnú časť tela taktiež umývať čistým štvorcom napusteným roztokom Prontoderm.  

Podľa potreby použiť viacero štvorcov. Nechať osušiť. Nezmývať.  

Uši:  

Vonkajšie časti uší vyčistiť vatovými tyčinkami mierne navlhčenými roztokom Prontoderm 

a nechať osušiť. Nezmývať.  

Upozornenie nenavlhčiť príliš. Roztok Prontoderm sa nesmie tak ako iné roztoky dostať do 

zvukovodu. 

 

Prípravok PRONT ORAL  

Ústna hygiena:  

Na výplach ústnej dutiny a hltanu použite roztok Pront Oral.  

Intenzívna ústna hygiena 3 x denne kloktať s 10ml neriedeného roztoku Pront Oral cca 60 

sekúnd, vypľuť a opätovne nevyplachovať ústnu dutinu. Neprehĺtať.  

U novorodencov, kojencov a malých detí povytierať dutinu ústnu špongiou na dutinu ústnu 

namočenú v roztoku Pront Oral.  

 

 

 



Prípravok PRONTODERM gél light  

Nos: 

Nos dôkladne vyčistiť navlhčenou vatovou tyčinkou . 

Čistenie nosa vykonať viackrát denne minimálne ráno, na obed a večer, aby sa v nose 

netvorili žiadne usadeniny, čím sa zabráni vzniku vhodnej pôdy pre tvorbu choroboplodných 

zárodkov. Špeciálnu starostlivosť venovať vestibulum nasi.  

Nos vytierať na striedanie s BACTROBAN ung. 3x denne. 

 

Ostatné predmety ( okuliare, šperky, protézy atď.) je možné na povrchu dekontaminovať 

opláchnutím roztokom Prontoderm al. Meliseptol utierkami.  

Z plastov je potrebné roztok po  cca 5min. pôsobenia opláchnuť čistou teplou vodou.  

 

Dezinfekcia okolia:  

Súčasne s dekontamináciou pacienta by mala prebiehať dezinfekcia všetkých vodorovných 

plôch v izbe pacienta Meliseptol utierkami určených na plošnú dezinfekciu ( čím sa zníži 

riziko opätovnej kontaminácie).  

 

 

Po 3 dňoch skontrolovať kultivácie. Pri pozitívnych výsledkoch postup opakovať.  

Obmedziť kontakt s pacientom počas dekontaminácie na minimum.                      


