
Gjenopprett den naturlige balansen 
Noen sår ”står stille” selv etter at alle barrierer til tilheling er tatt hånd om. Dette kan skyldes en 
ubalanse i protease-aktiviteten i såret. Gjennom å kontrollere pH- nivået og regulere protease-aktiv-
iteten 1,2 vil CADESORB hjelpe til å regulere den naturlige balansen i kroniske såret. Dette kan hjelpe 
epidermes-cellene i å migrere inn over sårflaten fra kantene og stimulere tilhelingen.
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CADESORB™
Proteasemodulerende salve for kroniske sår

Modulerer pH¹- verdien lokalt i såret
CADESORB kan redusere pH-verdien lokalt i såret gjennom en 
ione-utveksling
Dette reduserer protease-aktiviteten  som påvirker dannelsen 
av nytt vev3,4 

Virker i opp til 3 dager

Forbedrer balansen i proteaseaktiviteten
Modelerer proteaseaktiviteten og hjelper til å beskytte det 
ekstracellulære matriks
Cadesorb inaktiverer skadelige proteaser som er skyld i for-
lenget inflammasjon og redusert fibroblast-produksjon1,3,4

Redusert pH-nivå forhindrer protease-aktivitet uten å forsake  
permanent stopp¹

Rens såret, enten med sterilt vann eller saltvann.  La sårbunnen forbli fuktig.
Åpne en tube med Cadesorb og press ut tilstrekkelig salve på en steril bandasje til 
at det vil dekke sårbunnen i et 1 – 2mm tykt lag.
Legg bandasjen på såret og stryk den på plass med fingeren. Bruk hanske!
Alternativt kan et 1-2mm tykt lag med Cadesorb bli lagt rett i såret ved hjelp av en 
steril spatel eller en finger (bruk hanske!).
Dekk såret med en overbandasje tilpasset sårets tilstand. Kompresjonsbandasje kan 
benyttes sammen med Cadesorb dersom dette er ønskelig.

Fjerning av Cadesorb
Salven vil ha dannet en fuktig gel i såret. Ved bandasjeskift skal denne fjernes. Fjern 
overbandasjen og skyll såret med sterilt vann eller saltvann til restene av Cadesorb 
er fjernet. Cadesorb er biologisk nedbrytbar slik at alle rester vil naturlig bli borte 
etter en tid.

Anbefalinger
Bandasjen bør skiftes minimum hver 3.dag. Bruksiden for Cadesorb er avhengi av 
mengden såreksudat¹.Fremmer ikke bakterievekst5

CADESORB fremmer ikke bakterievekst i produktet³

Hjelper til å fjerne ”slough” i kroniske sår6,7,8

Fjerner elementer som hindringer tilheling og fremmer et godt 
sårmiljø

Absorberende6,7,8

Absorberer såreksudat og danner en myk gel
Ved bruk sammen med en gunstig overbandasje vil dette gi et 
gunstig, fuktig sårmiljø

Enkel å bruke  
Myk og formbar
Biologisk nedbrytbar

Typisk pH-nivå i sår 
etter behandling 
med CADESORB

Typisk pH-nivå i 
kroniske sår

Protease-aktivitet
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Sortiment
Art.nr.       Størrelse Antall esk i krt.     Antall i esk
66000055         20g           20        2
66000056         10g            20        5

Leggsår
Pasienten hadde 3 sår på nedre del av 
benet. For å redusere den bakterielle be-
lastning ble først ACTICOAT™ Absorbent 
benyttet, etterfulgt av ACTICOAT 7. Hele 
tiden med PROFORE™ kompresjonssys-
tem over og systemisk antibiotica oralt. 
Etter 1 ukes behandling med CADESORB 
var det største såret redusert med 50-
75% og de to små fullstendig helet.

Sår på skinnleggen
ACTICOAT 7 ble først brukt for å redusere 
den bakterielle belastningen. For å 
fremme epiteliseringen ble så CADES-
ORB lagt i såret og PROFORE Lite benyttet 
som kompresjon. Etter 4 uker med 
CADESORB var såret fullstendig helet.

Forbruk
Når 20g Cadesorb legges i et 1,5mm tykt lag dekker dette et 
område på 119cm2(4)

Forsiktighetsregel
Cadesorb er til bruk i kroniske sår som er uten nekroser eller 
infeksjon.

Kontraindikasjon
Skal ikke brukes på tørt, nekrotisk vev
Skal ikke brukes på pasienter med kjent sensitivitet for CADE-
SORB eller noen av bestanddelene i produktet (se pakningsv-
edlegget for flere detaljer) 
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Praktisk bruk
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Bruksanvisning

Indikasjoner
Cadesorb er indikert for behandling av kroniske sår som er uten tegn til infeksjon. 
Kan benyttes på ”sloughy” og eksuderende sår.
Kan benyttes under kompresjonsbandasjer
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