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INTRASITE Gel og INTRASITE Conformable rehydrerer tørre sår og påskynder en rask og   
skånsom �erning av tørre nekroser samtidig som gelen absorberer dødt vev og sårvæske.
INTRASITE kan også benyttes til å gi et fuktig sårmiljø i granulerings- og epiteliserings-
fasen av sårtilhelingen. INTRASITE Conformable kan også benyttes til å pakke dypere 
sår slik at disse gror fra bunnen av samtidig som den gir et e�ektivt fuktig miljø i såret.
INTRASITE Gel er en klar gel bestående av en modi�sert carboxymethylen cellulose-

FORDELER
Løsner nekroser

Alt dødt vev i såret må �ernes for at sårtilhelingsprosessen skal gå som normalt. 
INTRASITE fremmer den naturlige autolytiske prosessen gjennom rehydrering av vevet 
og gir en rask og skånsom sårtilheling. 

Opprensing

I in�ammasjonsfasen av sårtilhelingen dannes pusslignede substans gjennom 
akkumulering av døde celler i såreksudatet. Ved å trekke overskytende eksudat fra 
sårover�aten stopper INTRASITE denne prosessen.  Der ”puss” allerede er dannet vil 
den skånsomme rehydreringse�ekten e�ektivt �erne dette uten å skade friskt vev. 
 Fremmer fuktig sårbehandling

INTRASITE gir et korrekt fuktig miljø i såret og hindrer skorpedannelser. 
Gjennom å holde det skjøre granulasjonsvevet fuktig hjelper INTRASITE utbredelsen 
av epitelceller over sår�aten og gir en rask, problemfri sårtilheling.

Bakteriostatisk

INTRASITE er en bakteriostatisk hydrogel som hindrer bakterier i å formere seg i såret. 
Det gir såret en hjelp mot utvikling av lokale sårinfeksjoner.
 
 INDIKASJONER
INTRASITE benyttes til �erning av dødt vev fra grunne, underminerte og dype sår 
(som f.eks trykksår,  leggsår, diabetiske fotsår, ondartede sår, brannsår, operasjonssår, 
sår etter skolding, rift og skrubbsår,  amputasjoner og funfusin�serte sår). I tillegg også 
til behandling av granulerende kavitetssår, brutt hud og brannsår etter stråle-
behandling. INTRASITE kan benyttes på in�serte sår under medisinsk veiledning.  
Velg mellom INTRASITE Gel og INTRASITE Conformable etter sårets størrelse, dybde

FORSIKTIGHETSREGLER
INTRASITE må �ernes fra såret før strålebehandling, og heller ikke benyttes ved kjent 
overfølsomhet for gèlen eller noen av (bestanddelene i den . INTRASITE Gel må brukes
 med forsiktighet i nærheten av øyne og i dype sår med  trange åpninger (som �stler 
eller naturlige hulerom) hvor �erning av gel kan være vanskelig. Ved slik applisering kan 
INTRASITE Conformable være et bedre alternativ. INTRASITE er kun til utvortes bruk.

polymer, propylenglykol og vann. I INTRASITE Conformable er denne gelen lagt i en 

non-wowen duk. INTRASITE gir et bakteriostatisk sårmiljø.

utseende og plassering. 

BRUK
INTRASITE  kan kombineres med for eksempel  ALLEVYN skumbandasjer, OPSITE 
�lmbandasjer og ACTICOAT sølvbandasjer.

INTRASITE Gel      
Art. nr.  Størrelse  Eske 
7308  8g  10 stk
7311  15g  10 stk 
7313  25g  10 stk
INTRASITE Conformable
66000324  10x10cm  10 stk
66000325  10x20cm  10 stk
66000326   10x40cm  10 stk
 


