
Breng de wond in topconditie!
Start altijd met Prontosan®





Goede wondzorg is als topsport, je wilt er alles aan doen 
om het maximale te bereiken. Start daarom bij elke 
wondbehandeling met Prontosan® en breng de wond in 
topconditie! 

90% van de complexe wonden bevat namelijk een 
biofilm. Hierdoor stagneert de wondgenezing. Door 
wondbedvoorbereiding met Prontosan® bereik je een vitale, 
granulerende wond. Ook voorkom je biofilm en infecties. 

Als er sprake is van een hardnekkige fibrine, necrose of 
biofilm, kan de Prontosan® gel of Prontosan® X Gel worden 
aangebracht in de wond.

Benieuwd naar de tien redenen om altijd te starten met 
Prontosan®? Blader dan snel door deze waaier!

10 redenen

10 redenen
Om altijd te starten met Prontosan®





De snelste tijd met Prontosan®

4 weken snellere wondgenezing zonder complicaties

Door chronische wonden standaard te reinigen met 
Prontosan® of te behandelen met Prontosan® Gel wordt de 
wondgenezingstijd met gemiddeld 4 weken verkort.  
 
Complicaties, zoals biofilm en infecties, worden voorkomen. 
Een wond die stagneert komt zo weer op gang(4).
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Prontosan® voorkomt blessures
Kan biofilm voorkomen en behandelen

Het is aangetoond dat door biofilmvorming de wondgenezing 
stagneert. 90% van de complexe wonden ontwikkelt een 
biofilm.  
 
Door de unieke ingrediënten betaine en polyhexanide is 
Prontosan® in staat ongewenste lagen zoals biofilm maar ook 
fibrine en necrose uit wonden te verwijderen(1)(7). Betaine, 
een oppervlakte, spanningsbreker maakt de biofilm structuur 
open waardoor polyhexanide de bacteriegroei kan aanpakken.
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Prontosan® volgt de spelregels 
Water pakt geen biofilm aan

In Nederland worden nog veel wonden gespoeld met 
water. 90% van de complexe wonden bevat biofilm. Water 
en NaCl 0,9% glijden over biofilm heen en kunnen de 
ondoordringbare laag biofilm niet verwijderen. 

Prontosan® bevat twee unieke ingrediënten die biofilm 
structuur kunnen doorbreken en bacteriegroei aanpakken. Zo 
wordt biofilm voorkomen en behandeld(6).
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Prontosan® voor jong en oud 
Ook veilig bij baby’s en kinderen

Prontosan® is veilig toe te passen bij baby’s en (jonge) 
kinderen. Als je Prontosan® aanbrengt op vastgekleefde 
verbanden kan je deze na een paar minuten zonder pijn 
verwijderen. Zo voorkom je een traumatische ervaring bij 
kinderen(9).
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Prontosan® houdt je in de race
Voorkom uitschakeling door wondinfectie

Wondinfectie is een vervelende, kostbare complicatie die de 
wondgenezing aanzienlijk stagneert. Hoe langer een wond 
bestaat, hoe groter de kans op een infectie. 

Stop daarom nooit met Prontosan®, maar blijf het inzetten 
tot de wond is gesloten. Alle Prontosan® producten zijn na 
openen acht weken houdbaar. 
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Prontosan® kent geen verliezers
Training is cruciaal om te kunnen winnen

Het effect van Prontosan® is meteen zichtbaar, doordat 
het wondbed schoner wordt. Om dit visuele resultaat te 
bevestigen, zijn er diverse studies gedaan om dit klinisch te 
bewijzen. 

Prontosan® wordt onderbouwt met 3 RCT’s en meer dan 
20 andere klinische studies. Hiermee is aangetoond dat de 
handeling ook daadwerkelijk de wondgenezing versnelt. Er 
valt meer kwaliteit van leven te behalen voor je patiënt!
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Prontosan® is sterk
Alle soorten tegenstanders zijn te verslaan

Prontosan® is effectief tegen diverse soorten bacteriën, 
zelfs MSRA(2). Zodra je het product gaat inzetten als 
wondbedvoorbereider zie je resultaat. 

Een wond wordt schoner en nare wondgeur verdwijnt, zelfs 
als de pseudomonas aeruginosa in de wond is aangetoond. 
Daarnaast is Prontosan® ook effectief tegen schimmels en 
gisten(2).
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Prontosan® ondersteunt de prestatie
Wondgeur en pijn verdwijnen

Wondgeur wordt veroorzaakt door bacteriën in de wond. Als 
je met Prontosan® reinigt, verdwijnen de bacteriën en zo ook 
de wondgeur (na 24 tot 48 uur). 

Ook geven patiënten aan minder pijn te hebben tijdens de 
behandeling met Prontosan®. Dit is een enorm positieve 
bijwerking. Vastgekleefde verbanden kan je na een paar 
minuten zonder pijn verwijderen. Dit komt door de surfactant 
die de oppervlakte spanning verlaagt.
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Prontosan® werkt in teamverband
Altijd een plek in de basis

Prontosan® vloeistof is uitermate geschikt om te combineren 
met andere wondbedekkers of om tussentijds te spoelen bij 
negatieve druktherapie (NPWT). Hiervoor is een speciale liter 
fles met adapter ontwikkeld. 

Prontosan® wordt aanbevolen in een studie naar 
spoelvloeistoffen bij negatieve druktherapie en krijgt een 
100% aanbeveling(8).
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Prontosan® wint op kosten
Houdt de prijzen laag 

We gaven het al eerder aan: de wondgenezingstijd wordt met 
gemiddeld 4 weken verkort en complicaties zoals biofilm en 
infecties worden voorkomen.  
 
Door altijd te starten met Prontosan® kan je alle wondzorg 
gerelateerde kosten laten dalen. Kosten voor materialen zijn 
maar een topje van de ijsberg. Door de inzet van Prontosan® 
voorkom je extra bezoeken aan de wondpoli, gebruik van 
antibiotica en ziekenhuisopnames. 
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Prontosan® Stuks Artikelnummer Z-Indexnummer

Wondgel 30 ml 20 400505 15290883

Wondgel X 50 gr 1 400517 15830985

Wondgel X 250 gr 1 400508 15690016
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Prontosan® Stuks Artikelnummer Z-Indexnummer

Wondreinigingsvloeistof

Flacon 40 ml 24 400484 15975304

Fles 350 ml 10 400403 15280845

Fles 1000 ml 10 400446 15763420

Adapter voor NPWT 10 3908437 n.v.t.

Prontosan® Stuks Artikelnummer Z-Indexnummer

Debridement Pad 3 pads 3908456 16592816

Debridement Pad 10 pads 3908457 16592808

Samenstelling
0.1 % Polyaminopropyl Biguanide 
(Polihexanide), Betaine Surfactant

Samenstelling
0.1 % Polyaminopropyl Biguanide 
(Polihexanide), Betaine Surfactant, 
Purifi ed Water, Glycerol, 
Hydroxyethylcellulose

Samenstelling
Pad voor reiniging bestaand uit 
polyester en polypropyleen micro-
fi bers. De achterzijde is gemaakt 
van polypropyleen.
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De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de 
geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze 
communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.
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