Patiënteninformatie
Behandeling van Staphylococcus aureus neusdragerschap.
Inleiding
U wordt binnenkort geopereerd in het Langeland Ziekenhuis. U gaat hierbij een of meerdere
protheses krijgen. Om het risico op infectie van de prothese zo klein mogelijk te houden geven
we u als voorbereiding deze folder.
In deze brochure wordt uitgelegd hoe u kunt meewerken aan het voorkomen van een infectie
met de S. aureus.
S. aureus
Eén op de drie mensen draagt van nature S. aureus bij zich in de neus. Voor gezonde mensen
is de bacterie niet gevaarlijk. Zij hebben er in het dagelijks leven geen last van. Wanneer er
echter een wond gemaakt is, zoals bij een operatie, dan kan de bacterie het lichaam
binnendringen en ernstige infecties veroorzaken.
Verreweg de meeste mensen die een S. aureus infectie krijgen, worden geïnfecteerd door de S.
aureus stam die ze zelf bij zich dragen. Het is daarom van belang, de bacterie op een snelle en
makkelijke manier uit uw neus en van uw huid te verwijderen.
De behandeling
De behandeling bestaat uit een neuszalf en desinfecteerde zeep. Deze behandeling duurt in
totaal 5 dagen en start 3 dagen vóór de operatie.
Neuszalf: u start de behandeling drie dagen vóór de operatie.
 Doe 2 maal daags een kleine hoeveelheid zalf (ter grootte van een luciferkopje) op een
droog wattenstokje.
 Breng de zalf aan in het voorste gedeelte van beide neusgaten.
 Gebruik voor elk neusgat een schoon wattenstokje met zalf.
 Druk de neus met duim en wijsvinger dicht en masseer zachtjes gedurende 10 seconden.
De neuszalf moet gedurende 5 opeenvolgende dagen, twee maal daags aangebracht worden.
Er zijn geen bijwerkingen bekend van de neuszalf.
Desinfecterende zeep: u start de behandeling drie dagen vóór de operatie.
 De desinfecterende zeep vervangt het gebruik van 'normale' zeep.
 Gebruik de desinfecterende zeep éénmaal per dag.
 Was het hele lichaam, met uitzondering van het haar, met de desinfecterende zeep. Laat de
zeep bij voorkeur enkele minuten inwerken, daarna afspoelen. Na de operatie gedurende 2
dagen ruim om operatie gebied/verband heen.
De desinfecterende zeep moet gedurende 5 opeenvolgende dagen, eenmaal per dag gebruikt
worden. Er zijn geen bijwerkingen bekend van de desinfecterende zeep.
Neem de neuszalf en de desinfecterende zeep mee naar het ziekenhuis om de
behandeling af te maken.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
de polikliniek Plastisch Chirurgie. De polikliniek Plastisch Chirurgie is bereikbaar op maandag tot
en met vrijdag van 08:00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 28 04.
Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw
behandeling, laat dit ons dan weten.
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