3M™ Cavilon™ Niet-prikkende Barrièrefilm
Voor een niet-prikkende bescherming tot 72 uur
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3M™ Cavilon™ Niet-prikkende Barrièrefilm

Een unieke niet-prikkende, transparante barrièrefilm voor huidbescherming
3M Cavilon Niet-prikkende
Barrièrefilm is een klinisch bewezen
unieke huidbeschermer met een
langdurige werking, die een
transparante, beschermende filmlaag
op de huid vormt.
De film mag gebruikt worden bij
volwassenen en bij kinderen vanaf 1
maand oud, in geval van decubitus

Wondrand

wonden (graad 1 en 2 met weinig

Waarom 3M Cavilon Niet-prikkende Barrièrefilm gebruiken?

exsudaat),

Stoma

dermatitis,

Wilt u een rode geïrriteerde huid beschermen tegen incontinentie, of een
gezonde huid beschermen tegen lichaamsvocht of maceratie, of zelfs een tere
huid beschermen tegen strippen door agressieve kleefpleisters? 3M Cavilon
Niet-prikkende Barrièrefilm helpt uw beoogde behandeling te bereiken.

stoma, veneuze

• Vormt een waterproof barrièrefilm op de huid

ulcera, adhesie

• Is semi-permeabel

trauma en

• Alcoholvrij. Prikt niet, zelfs wanneer aangebracht op ernstig geschaafde,
rode of ontvelde huid.(2)

van wondranden.

Let op!
3M Niet-prikkende Barrièrefilm
is bedoeld als een primaire barrière
tegen irritatie door lichaamsvloeistoffen. Het gelijktijdig
gebruik met andere barrièreproducten, zalven, crèmes of
lotions kan de effectieve werking
aanzienlijk verminderen.

• 3M Cavilon Niet-prikkende Barrièrefilm is de enige huidbeschermer
die geïndiceerd is voor een beschadigde huid.
• Bevat geen petrolatum.
Verstopt het luiermateriaal
niet. Studies tonen aan dat
crèmes gebaseerd op petrolatum (vaseline) de absorptiecapaciteit van incontinentiemateriaal blokkeren,
waardoor hun efficiëntie
vermindert.(4) (Zie grafiek
“Luierabsorptie”).
• Kosten efficiënt. Geeft
gedurende 72 uren bescherming.(3)
• Beschermt de tere huid tegen
strippen door kleefpleisters.
Het gebruik van 3M Cavilon
Niet-prikkende Barrièrefilm
reduceert huidbeschadiging
veroorzaakt door herhaaldelijk gebruik van kleefpleisters. (5) (Zie grafiek “Studie
huid stripping”).
• Transparant. Laat een
permanente monitoring van
de onderliggende huid toe.
• Niet cytotoxisch.
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Twee praktische aanbrengmethodes
3M™ Cavilon™ Niet-prikkende
Barrièrefilm
is beschikbaar in twee
disposable
steriele swabs
(1 ml en 3 ml)
en een sprayflacon
(28 ml).

De steriele swabs hebben als
voordeel dat handen of handschoenen
niet in contact komen met de filmoplossing wat het aanbrengen van een
goede beschermlaag vergemakkelijkt
zelfs in kloofjes en scheurtjes, waar
urine of faeces accumuleren.
• Laten een precieze applicatie toe op
kleinere oppervlakken zoals wondranden ter preventie van maceratie.

• Onder kleefpleisters (ter preventie
van huid strippen).
• Voor éénmalig gebruik.
De sprayflacon laat toe om grotere
huidoppervlakken snel en
economisch te beschermen.
• Voor grotere oppervlakken zoals
stuit, benen, enz.
• circa 170 verstuivingen per flacon.

Gevalstudie

(8)

Patiëntencasus:
Een 77 jarige dame, met CVA-rechts
en hemiplegie-links. Stoelgebonden
en depressief. Patiënte lijdt aan een
continu verlies van fecaal vocht.
Behandelde zone: sacrum en billen
13 cm x 25 cm.
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Foto 1: Sacrum, matige roodheid zonder erosie.

Foto 2: Vier weken na de eerste behandeling.
De matige roodheid verbeterde continu na het
aanbrengen van 3M™ Cavilon™ Niet-prikkende
Barrièrefilm
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3M™ Cavilon™ Niet-prikkende Barrièrefilm
Voor een niet-prikkende bescherming tot 72 uur
Aanbrengtechniek

30

seconds

1. De huid moet
schoon en droog zijn
alvorens 3M Cavilon
Niet-prikkende
barrièrefilm wordt
aangebracht.

2. Breng bij gebruik van de swab een
gelijkmatige laag op het te behandelen
huidoppervlak aan. Bij gebruik van de
sprayflacon de spuitkop 10 tot 15 cm
van de huid houden en met een vegende
beweging de film verstuiven.

3. In geval van een
vergeten gedeelte,
slechts opnieuw aanbrengen nadat de
eerste filmlaag voldoende opgedroogd
is (circa 30 sec.).

4. Bij gebruik in huid- 5. De film om de 48
tot 72 uur aanbrengen
plooien of bij ander
huid-op-huid contact, of frequenter indien
noodzakelijk.
deze contactoppervlakken goed van
elkaar gescheiden
houden en de film
volledig laten drogen alvorens ze terug in hun
oorspronkelijke positie te brengen.

Verwijderen
• Het is niet nodig de film tussen twee behandelingen in te verwijderen.
• Indien gewenst kan de film met een “adhesive remover” verwijderd worden.
• Alvorens 3M Cavilon Niet-prikkende Barrièrefilm opnieuw aan te brengen, de huid schoon en droog maken en
opnieuw aanbrengen zoals hierboven beschreven.
• Veeg de spray schoon en plaats de dop op de sprayflaccon na gebruik.
Voorzorgsmaatregelen
• Laat het product volledig drogen alvorens incontinentiemateriaal of kleding aan te trekken.
• Bij aanbrengen van te veel lagen kan de film stijf aanvoelen.
• 3M Cavilon Niet-prikkende Barrièrefilm gebruikt onder elektroden kan het signaal beïnvloeden.

Catalogusnummer

Verpakking (ml)

Aantal/Doos

3343E
3345E
3346E
3343P
3345P
3346P

1 ml swab
3 ml swab
28 ml sprayflacon
1 ml swab
3 ml swab
28 ml sprayflacon

25
25
12
5
5
1
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De huid is een complex en vitaal orgaan dat gezond moet blijven; niet alleen door het te vrijwaren van ziektes of kwetsuren maar ook
voor een optimaal gevoel van welbehagen. 3M Skin Health is een specifiek domein van 3M Health Care met focus op zowel chronische
als acute wondzorg. 3M Skin Health verbindt er zich toe om de huid gezond te houden en het risico van huidziekten te voorkomen en te behandelen. 3M Cavilon Nietprikkende Barrièrefilm draagt het CE label.
Nota: Voor de dagelijkse verzorging van uw patiënten, gebruik 3M™ Cavilon™ Duurzame Barrièrecrème om de huid te beschermen en te hydrateren!
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