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ProntoVet® - 4 weken snellere wondgenezing
Alleen een schone wond kan genezen

Biofi lm beschermt 
bacteriën tegen water

Biofi lm speelt een
signifi cante rol in 
het niet genezen 
van wonden. 
Water (en NaCl 0,9% en Ringer) 
zijn niet in staat biofi lm te 
verwijderen.

90% van alle chronische wonden bevat 
een biofi lm1,2. Daarvan raakt een groot 
deel geïnfecteerd als je niets doet.

Biofi lm kun je niet zien met 
het blote oog

Biofi lm is als onkruid
Het komt terug als je het niet 
voorkomt en behandelt.

90%

Vergeet water of 
NaCl 0,9%

±4
weken 
sneller

Betaine is een zachte e� ectieve oppervlakte-
spanningsbreker die in staat is om in de biofi lm 
en ongewenste wondlagen te penetreren, deze 
te verstoren, schoon te maken en te verwijderen. 

Betaine verwijdert 
biofi lm

Polyhexanide is een desinfecterend en 
antiseptisch middel, wat de groei van bacteriën 
remt. Het vormt een vochtig wondmilieu wat 
de genezing bevordert. 3,4

Polyhexanide gaat 
bacteriegroei tegen

ProntoVet® bevat 2 unieke 
ingrediënten die een dubbel e� ect 
hebben op het wondbed.

Dit leidt tot een schoon 
wondbed, een vereiste voor 
genezing. 

Onderzocht in meer dan 20 
studies waaronder 3 RCT’s1. 
Daarom opgenomen in diverse 
Internationale richtlijnen van 
EWMA2 en WUWHS3.

Voordelen

Waarom wondbedvoorbereiding?

Waarom 
ProntoVet®?

Evidence based voordelen!

Snellere 
wondgenezing
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3. World Union of Wound Healing Societies


