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Proshield Plus en Proshield Foam & Spray Cleanser

Proshield

Omschrijving OmschrijvingArt.nr. Art.nr.Prijs Prijs

Proshield Plus 115 gr. Proshield Foam & spray Cleanser 235 ml.868300 877461€  21,50* €  16,95

Het Proshield System bestaat uit slechts twee producten, maar ismultifunctioneel inzetbaar bij patiënten met (een verhoogd risico op) decubitus en/of 
vochtletsel als gevolg van o.a. incontinentie. Beide Proshield producten zijn geschikt voor zowel de reeds beschadigde als de nog intacte huid. Internationaal 
bewijst Proshield zich al jaren als effectiever bij het voorkomen en behandelen van doorlig- en vochtletselwonden dan vergelijkbare
producten (zie cases). Nóg een groot voordeel van dit compacte systeem is dat het de taken kan overnemen van een veelvoud aan producten die in de 
huidige situatie gebruikt en op voorraad worden gehouden. Dat reduceert opslagbehoefte, gebruiksfouten en weggooiverlies. Deze combinatie van grotere 
effectiviteit en méér kostenefficiëntie verklaart waarom ook in Nederland steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen overstappen op Proshield.
Daarnaast is Proshield uiterst gebruikersvriendelijk en verhoogt het de kwaliteit van leven voor een grote groep extra kwetsbare patiënten.

Proshield Plus is een gladde, dikvloeibare, vetvrije 
en geurloze siliconencrème die zowel curatief als 
preventief werkt tegen huidirritatie en -
beschadiging als gevolg van decubitus t/m graad 2 
en vochtletsel. 

Proshield Plus is geschikt voor dagelijks gebruik en 
hecht goed aan zowel vochtige als droge huid, maar 
is gemakkelijk verwijderbaar. Eenmaal aangebracht 
biedt Proshield Plus langdurig bescherming tegen 
schadelijke vochtinwerking.

Tegelijkertijd creëert Proshield binnen het 
aanbrengingsgebied een milieu waarin wondheling 
wordt bevorderd.

Proshield Foam & Spray Cleanser is een mild, licht 
geparfumeerd, drijfgasloos, vochtinbrengend 
reinigingsmiddel (pH 5.5-6) dat zonder water kan 
worden gebruikt. Het is ontwikkeld voor het 
reinigen van de huid bij mensen met 
incontinentieproblematiek en een verhoogd risico 
op, of aanwezigheid van
decubitus t/m graad 2, als voorbehandeling voor 
het aanbrengen van Proshield Plus. Daarnaast is 
deze cleanser uitstekend geschikt voor de algehele 
dagelijkse lichaamsverzorging en als shampoo. 
Omdat Proshield werkt zonder water en als foam 
goed aan de huid hecht, is het ideaal voor de 
dagelijkse verzorging van bedlegerige patiënten. 
Dankzij de ingenieuze, met één hand bedienbare, 
flacon kan het product naar behoefte worden 
opgebracht in schuimvorm of in nevelvorm (voor 
grotere huidoppervlakken). Dit gebeurt overigens 
zonder gebruik van drijfgas, wat milieu- en 
afvoerproblemen beperkt. In schuimvorm gaat 
Proshield Foam & Spray Cleanser twee tot drie keer 
langer mee dan traditionele pompvernevelaars voor 
incontinentiereiniging.

Proshield Plus Proshield Foam & Spray Cleanser

Dagelijkse reiniging, preventie en
wondheling gecombineerd in één compact

systeem voor kwetsbare patiënten.

Helend en beschermend bij decubitus
Decubitus (‘doorliggen’) is weefselversterf veroorzaakt door zuurstoftekort als gevolg van de inwerking van druk-, schuif- of
wrijfkrachten op het lichaam, met name waar bot voor tegendruk zorgt. Vooral langdurig zieke, niet of weinig mobiele patiënten
lopen een verhoogd risico op decubitus. Men onderscheidt 4 graden van decubitus. Proshield biedt bescherming tot en met graad 2;
een beschadiging (blaar of ontvelling) van de epidermis, waarbij ook de dermis kan zijn aangetast.

Helend en beschermend bij vochtletsel
Vochtletsel kan gedefinieerd worden als chemische irritatie en huidverweking door de continue inwerking van urine, faeces,
transpiratie en/of wondvocht. Als gevolg daarvan kunnen schuifkrachten leiden tot erosie van de verweekte huidlagen. Voor de
effectiviteit van Proshield maakt het onderscheid tussen decubitus en vochtletsel niet uit: het systeem werkt voor beide categorieën
van huidbeschadiging zowel curatief als preventief.

Indicaties
Proshield Foam & Spray Cleanser is geïndiceerd
• als dagelijks reinigingsmiddel op zowel intacte als beschadigde huid
• als reinigingsmiddel vóór het opbrengen van Proshield Plus
Proshield Plus is geïndiceerd
• ter behandeling en voorkoming van huidbeschadiging door vochtletsel bij
  (chronische) diarree of urine-incontinentie
• ter behandeling en voorkoming van huidirritatie of -beschadiging als
   gevolg van decubitus graad 1 en 2
• ter behandeling en voorkoming van huidirritatie of -beschadiging als
   gevolg van smetten (combinatie met antimycoticum mogelijk)
Contra-indicaties
Proshield niet gebruiken bij patiënten die allergisch zijn voor één of meer 
van de bestanddelen.

Toepassing Instructies voor gebruik:
Reinig de huid vooraf met Proshield Foam & Spray Cleanser.
1. Maak de spuitflacon Proshield Foam & Spray Cleanser gebruiksklaar door
    de pomp enige malen in te drukken.
    Voor gebruik als spray zet u de spuitmond op ‘on’. Spuit de cleanser direct
    op de huid.
2. Zet voor kleinere huidoppervlakken de flacon in de schuimstand door het
    uiteinde van de spuitmond (in ‘on’-stand) naar voren te trekken.
3. Afnemen met een droge handdoek. Geen water of andere vloeistof nodig.
Breng voldoende Proshield Plus aan.
1. Reinig de huid vooraf, bij voorkeur met Proshield Foam & Spray Cleanser.
2. Breng voldoende Proshield Plus aan en herhaal zo vaak als nodig. Breng
    een extra laag aan vóór het slapen gaan of wanneer om andere redenen
    langdurig contact met natte luiers of kleding te voorzien valt.

Het Proshield System herstelt en reinigt de huid, helpt irritatie te voorkomen en
biedt langdurige bescherming tegen de gevolgen van incontinentie en decubitus


