
Prontosan® sårbehandling 
Løsningen for akutte sår, kroniske sår og brannskader



Løser og forebygger biofilm

Forhindrer infeksjoner

Reduserer tid for sårtilheling

Mindre smertefulle bandasjeskift

Velkjente innholdsstoffer med lav risiko for allergi

Kompatibel med andre sårbehandlingsprodukter

Holdbar inntil 8 uker etter anbrudd

Prontosan® sårskylling
Løsningen for akutte sår, kroniske sår og brannskader

Prontosan® sårskyllevæske inneholder Betain og Polyhexanid.

Betainholdige løsninger har en lavere overflatespenning enn vann 
og vil derfor trenge inn i og virke oppløsende på biofilm og dødt 
vev. Polyhexanid er et antibakterielt middel. Når polyhexanid 
kommer i kontakt med bakteriene, ødelegges bakteriens cellevegg 
og bakteriene dør. Prontosan® gjør at dødt vev enkelt kan fjernes 
og fører til en reduksjon av bakterier.

Kontraindikasjoner:
Kjent allergi mot virkestoffene eller smerter og hudreaksjoner 
etter bruk. Prontosan® skal ikke brukes i indre øret, på blottlagt 
brusk eller i øyet.
Ved allergi eller andre reaksjoner kontakt B. Braun Medical AS:
Tlf: 33 35 18 00 |  E-post: Officemail.bbmn@bbraun.com



Smertefri bandasjeskift 

med Prontosan® sårskyllevæske
Bandasjer sitter ofte fast i såret. Hvis man 
forsøker å fjerne bandasjen fra såret, vil en 
kunne skade nydannede celler. Dette hemmer  
tilhelingen av såret og er smertefullt. Ved å fukte 
bandasjen med Prontosan® sårskyllevæske og 
la det virke noen minutter, vil bandasjen enkelt 
kunne fjernes uten å rive opp sårbunnen.

Prontosan® Størrelse Antall/pk Vnr: Artikkelnr.
Ampulle 40 ml 24 933613 400484

Flaske 350 ml 10 851300 400415

Flaske 1 000 ml 10 891819 400446

Flaske + adapter 1 000 ml 10 908408 400240

Innhold: 0,1% Polyaminopropyl biguanide (Polihexanide) 0,1% Betain Surfaktant

Bruksområder:
Prontosan® sårskyllevæske kan brukes til å 
forebygge infeksjon i sår inkludert:

4 Akutte sår

4 Postoperative sår

4 Kroniske sår  

4 Brannskader

Prontosan® sårskyllevæske.
Ved akutte og ukompliserte sår: Det er tilstrekkelig å rengjøre såret med  
Prontosan® sårskyllevæske før annet sårprodukt legges på såret.

Sår med mye urenheter og mistanke om biofilm: kompresser fuktes med 
Prontosan® sårskyllevæske og legges i såret i 10-15 minutter. Deretter 
rengjøres såret. Legg på Prontosan® sårGel eller annet ønsket sår-
produkt. 

Det er ikke nødvendig, og anbefales ikke, å skylle vekk Prontosan® 
sårskyllevæske før annet sårprodukt legges på såret. Prontosan® kan  
brukes sammen med sølvprodukter.

Egenskaper Prontosan® sårskyllevæske:
4Klar til bruk

4Lett og enkel å bruke

4Direkte påføring fra den praktiske flasken

4Velkjente innholdstoffer med lav risiko for allergi

4Kan varmes opp til kroppstemperatur gjentatte ganger

4Kan brukes på sensitiv eller irritert hud

4Reduserer risiko for ytterligere forurensing av sår

4Kan brukes i kombinasjon med standard- og avanserte sårbandasjer



Prontosan® sårGel | Prontosan® sårGel X
Rensing og fukting av sår og brannskader. Forhindrer dannelse av biofilm

Løser og forebygger biofilm

Forhindrer infeksjoner

Reduserer tid for sårtilheling

Mindre smertefulle bandasjeskift

Velkjente innholdsstoffer med lav risiko for allergi1

Kompatibel med andre sårbehandlingsprodukter

Holdbar inntil 8 uker etter anbrudd

Prontosan® sårGel og Prontosan® sårGel X brukes når du ønsker å 
løse opp og forebygge biofilm, samt fjerne nekrotisk vev og uren-
heter. Prontosan® sårGel og Prontosan® sårGel X bidrar også til å 
forebygge infeksjoner og opprettholde et optimalt sårmiljø.

Når brukes hvilken sårgel?

Prontosan® sårGel Prontosan® sårGel X
30 ml flaske 250 g / 50 g tube

Tyntflytende Viskøs

Til mindre og dype sårhuler 
og for sår som er vanskelig 
tilgjengelig

Til større sårflater, f.eks. 
4 kroniske sår
4 trykksår

Til brannskader Til brannskader

Ved behov for små mengder
Ved behov for store mengder.
Når Prontosan® sårGel er for 
tyntflytende



1 2

Bruksområder:
Rensing og fukting:

4 Akutte sår

4  Postoperative sår

4 Kroniske sår  

     (f.eks. venøse, diabetiske eller trykksår)

4 Termiske sår

4 Kjemiske sår  

     (syre- eller alkalisk indusert)

4 Stråleinduserte sår

4	Brannskader

Størrelse Antall/pk Vnr: Artikkelnr.
Prontosan® sårGel 30 ml 30 864426 400515

Prontosan® sårGel X 50 g 1 855888 400517

Prontosan® sårGel X 250 g 1 937543 400508

Innhold:   0,1 % polyaminopropyl biguanide (polyhexanide) 0,1 % betain surfaktant, renset vann, glycerol,  
               hydroxyethylcellulose

TIPS

Fukt kompresser med kroppstemperert 
Prontosan® skyllevæske. La kompressene ligge i 
såret i 10 -15 minutter. Rens deretter grundig før 
påføring av Prontosan® sårGel eller  
Prontosan® sårGel X . La gelen ligge til neste 
sårskift.

Åpning av flaske/tube. Bryting av forsegling.
4Åpne sårGel: Skru korken hardt til for å perforere emballasjen.

4Åpne sårGel X: Ta av korken, vri av beholderens beskyttelseshette ved å bruke  
 tilsvarende utstansing i korkens ytterside.

Påføring
Muligheten til å velge mellom Prontosan® sårGel og sårGel X gir en optimal behandling 
av både store overflatesår og dype sårhuler.
1   På store overflatesår påføres et 3-4 mm tykt lag Prontosan® sårGel X. Dekk med 

 sekundærbandasje.
2   For påføring i dype sår/sårhuler og vanskelig tilgjengelige sår: Dekk sårbunnen med  

 et 3-5 mm tykt lag Prontosan® sårGel. Dekk til med sekundærbandasje.
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