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W związku ze stwierdzeniem u Pana/ Pani drobnoustroju odpowiedzialnego za możliwość 
wystąpienia zakażenia rany pooperacyjnej, co w ostateczności może skutkować 
odrzuceniem implantu, bardzo prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad celem 
eliminacji bakterii. 

By wyeliminować wykrytą w wyniku badania bakterię należy:  

1. Wykupić w aptece (lub w sklepie zaopatrzenia medycznego) jeden z proponowanych 
poniżej zestawów, na które składa się żel do nosa oraz preparat antybakteryjny do 
mycia ciała i włosów. Wszystkie preparaty dostępne są bez recepty. 

a) Zestaw pierwszy: 

▪ Octenisan emulsja myjąca do ciała i włosów 

▪ Octenisan żel do nosa 

b) Zestaw drugi: 

▪ Prontoderm roztwór (500ml) lub pianka do mycia ciała i włosów  

▪ Prontoderm nasal gel – żel do nosa  

2. Następnie należy wykonywać przez 5 kolejnych dni wszystkie poniższe działania tak, 
aby zakończyć je jeden dzień przed planowaną datą operacji: 

a) Wykupiony żel do nosa należy stosować codziennie wprowadzając do przedniej 
części nosa wystarczającą ilość produktu za pomocą patyczka kosmetycznego. Żel 
należy wprowadzić do każdego nozdrza, zamknąć nos poprzez ściśnięcie palcami 
skrzydeł nosa, a  następnie masować przez około 2 minuty. 

Uwaga!   

I.    Octenisan żel do nosa należy stosować dwa razy na dobę.  

II.   Prontoderm nasal gel do nosa należy stosować trzy razy na dobę.  

b) Równocześnie, codziennie przez 5 kolejnych dni należy wykonać kąpiel całego 
ciała z zastosowaniem zakupionego wcześniej preparatu antybakteryjnego z 
zachowaniem poniższych zaleceń:  

▪ Octenisan emulsja myjąca - nierozcieńczoną emulsje nanieść na wilgotną 
jednorazową myjkę, natrzeć ciało i włosy, odczekać 1 minutę i spłukać. 

▪ Prontoderm roztwór lub pianka do mycia ciała i włosów – na jednorazową myjkę 
nalać  roztwór lub nałożyć piankę i natrzeć dokładnie całe ciało oraz włosy i 
pozostawić do wyschnięcie lub odczekać 1 minutę i wytrzeć ciało, a po 3-5 
minutach włosy.   

1. Włosy należy umyć przynajmniej w 2 i 4 dniu leczenia.  

2. Podczas eliminacji należy codziennie, po wzięciu prysznica, zmieniać pościel i ubrania.  

3. Jeżeli nie ma możliwości codziennej zmiany pościeli, należy zmienić ją przed 
rozpoczęciem leczenia i ponownie po jego zakończeniu.  

4. Pościel, ręczniki i ubrania powinno się prać w pralce w temperaturze 60 °C. 
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