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INTRASITE ◊ GEL 
Hydrogelové krytí na rány 

 Na jednorázové použití. Sterilizováno párou. 
 
Obsah nepoužívejte, pokud je balení otevřeno či poškozeno. Uchovávejte na suchém místě (5-25°C). Chraňte před slunečním 
světlem. 

 
 
 
Popis 

INTRASITE ◊ Gel je čirý amorfní hydrogel obsahující modifikovaný polymer karboxymethylcelulózu, propylenglykol a vodu. Výrobek je 

sterilně zabalen v balení obsahující jeden výrobek pro snadnou aplikaci. 
 
Mechanismus působení 
INTRASITE Gel podporuje přirozený débridement prostřednictvím autolýzy jemnou hydratací nekrotické tkáně. Také uvolňuje a 
absorbuje povlak a exsudát. INTRASITE Gel poskytuje vlhké prostředí pro hojení rány. Je nepřilnavý a nepoškozuje životaschopné tkáně 
nebo okolní kožních ran. 
 
Indikace 
INTRASITE Gel je určen k použití pro mělké a hluboké otevřené rány, např. proleženiny, bércové vředy. Na infikované rány lze používat 
pod lékařským dohledem. 
 
Kontraindikace 
Nepoužívejte, pokud je známá citlivost na INTRASITE Gel nebo některou z jeho složek.  
 
INFORMACE O POUŽITÍ 
Zajistěte odstranění zbytkového gelu před radiační léčbou.  Pokud se objeví známky podráždění nebo citlivost, přestaňte výrobek 
používat. INTRASITE Gel je třeba používat opatrně v blízkosti očí a hlubokých ran s úzkými otvory (např. píštěle) a v tělních  dutinách, kde 

může být odstranění gelu obtížné. Nebezpečí udušení – ochranné víčko s hrotem pečlivě zlikvidujte. INTRASITE Gel je určen pouze pro 

vnější použití. Vyvarujte se požití. Nepoužívejte na popraskané bradavky. INTRASITE Gel je výrobek na jednorázové použití. Pokud jej 
použijete u více než jednoho pacienta, může dojít ke křížové kontaminaci nebo infekci. Nevyužitý Gel neschovávejte pro pozdější 
použití. 
 
Pokyny k použití 
Jestliže se výrobek používá na infikované rány, je nutné tyto rány léčit podle místního klinického protokolu. 
1. Připravte místo rány: 

Odstraňte sekundární krytí. Při čištění ránu zvlhčete fyziologickým roztokem. 
2. Připravte si balení: 

Odstraňte ochranný kryt z trysky. Vytřete hrot a trysku balení vhodným antiseptickým tampónem. Prorazte hrotem trysku. 
3. Zaveďte INTRASITE Gel do rány: 

Držte špičku trysky na povrchu rány, jemně stiskněte balení a vpusťte gel do rány. Uhlaďte INTRASITE Gel po povrchu rány až do 
hloubky přibližně 5 mm. Nepoužitý gel vyhoďte. 

4. Ránu zakryjte: 
Přikryjte sekundární krytí dle výběru, např.: 
STAV RÁNY KRYTÍ 

Nekrotická OPSITE
◊ FLEXIGRID

◊
 

Povleklá  ALLEVYN
◊

/MELOLIN
◊

 

Granulační  ALLEVYN/MELOLIN/OPSITE FLEXIGRID 

Páchnoucí CARBONET
◊ 

5. Odstranění výrobku INTRASITE Gel: 
INTRASITE Gel lze odstranit z rány opláchnutím sterilním fyziologickým roztokem. U nekrotických a povleklých ran se doporučuje 
měnit krytí nejméně jednou za tři dny. U čistých granulačních ran četnost převazu závisí na klinickém stavu rány a množství exsudátu. 

 

 
Balení výrobku 
Kód Velikost Balení k dispozici 
7308 8g Karton po 10 
7311 15g Karton po 10 

CZ 



 

 

7313 25g Karton po 10 
66000240 15g Karton po 5 
66800241 25g Karton po 3 
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