Bijkomende maatregelen:
• Draag geen juwelen en make-up.
• Knip uw nagels kort.
• Neem indien mogelijk een douche.
• Ververs indien mogelijk dagelijks uw bedlinnen en nachtkledij.

Belangrijk: Onderbreek de behandeling niet.
We wensen u een goed herstel toe.

INFORMATIE voor de patiënt
Opsporen van Staphylococcus aureus
Mevrouw, Mijnheer,

Deze folder geeft enkel informatie van algemene aard. Volledige
informatie, aangepast aan de situatie van elke patiënt afzonderlijk, wordt
door de arts verstrekt. Overname van de tekst is niet toegestaan.
Voor reacties op deze brochure: Annie.vandenbroeck@uzbrussel.be
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De kans bestaat dat u, zoals velen, drager bent van de Staphylococcus aureus
(S.aureus) bacterie. Deze bacterie zit bij veel mensen op de huid en in de neus
en geeft meestal geen problemen.
Na een operatie kan de bacterie echter wel ernstige infecties veroorzaken.
Daarom nemen we bij patiënten altijd een staaltje van de keel en het
neusslijmvlies als ze:
• een prothese krijgen voor de vervanging van een gewricht (bv. een knieof heupprothese),
• geopereerd worden aan het hart en/of de grote bloedvaten (bv. klep of
overbrugging).
Met een wattenstokje wrijven we kort in de keel en in de neus en
onderzoeken in het labo of er bacteriën aanwezig zijn (screening).

Als blijkt dat u drager bent van Staphylococcus aureus, krijgt u vóór de ingreep
een preventieve behandeling.
Als het resultaat van de screening niet tijdig gekend is, gaat de ingreep door
zoals gepland en starten we toch uit voorzorg dezelfde behandeling.
Waaruit bestaat de behandeling?
De behandeling duurt 5 dagen en bestaat uit het gebruik van neuszalf, een
keelspray en u moet zich wassen met een ontsmettende lotion.

1. BACTROBAN® neuszalf: 3x/dag

2. CORSODYL® keelspray: 2x/dag
Spuit met de spray achteraan in uw keel. Vermijd contact met de ogen!
Deze keelspray heeft geen (gekende) bijwerkingen.

3. STELLISEPT® MED waslotion: 1x/dag
Gezicht en haren
Was aangezicht, vermijd contact met
ogen en oren (ogen gesloten houden).
Was uw haar op dag 1 en dag 5.
Bovenlichaam
Was het bovenlichaam.

Breng de neuszalf (ter grootte van een
luciferknop) aan op uw pink.
Breng ze aan in het voorste deel van uw
neus.
Herhaal dit voor het andere neusgat.
Druk uw neus dicht zodat de zalf zich in uw
neus kan verspreiden.
Was nadien uw handen!

Intiem toilet
Was de genitale delen en de bilnaad.
Benen en voeten
Was benen en voeten,
vergeet de ruimte tussen uw tenen niet.

Spoelen en drogen
Respecteer de contacttijd van 30 seconden. Spoel grondig na en droog u goed
af, van boven naar onder.
Algemene opmerkingen:

dag
1
2
3
4
5

datum
…../..…/…..
…../..…/…..
…../..…/…..
…../..…/…..
…../..…/…..
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De waslotion vervangt uw ‘normale’ zeep. De lotion schuimt niet, werkt
desinfecterend en heeft geen (gekende) bijwerkingen.
Giet de waslotion onverdund op een vochtig washandje of breng aan met
uw handen.
Geef extra aandacht aan de huidplooien zoals oksels, liezen, navel, bilnaad,
tussen uw tenen.
. Zorg bij het afspoelen en afdrogen dat er geen resten lotion achterblijven.
. Gebruik dagelijks verse handdoeken en washandjes.

