Gebruiksrichtlijnen 3M™ Cavilon™
Niet-prikkende Barrièrefilm
3M™ Cavilon™ is een polymeerfilm die een
onzichtbare barrière vormt op de huid en zo de
gezonde huid beschermt tegen beschadiging,
en dit gedurende 72 uur.

Bescherming tegen
✔ Huidverweking aan wondranden en stomiezones.
✔ Stripping ingevolge het herhaaldelijk verwijderen
van adhesieve producten.
✔ Irritatie door contact met lichaamsvloeistoffen.

Voordelen

Refer

✔ Zonder alcohol : pijnloos, dus meer comfort
voor de patiënt.

3343E
3343P

✔ Niet cytotoxisch.

3345E
3345P*

b

3346E

8 ml
sprayflacon

3346P*

28 ml
sprayflacon

(*) in apotheek

✔ Beperkt de verzorgingstijd alsook de totale
kost van de behandeling.
✔ Semi-doorlaatbare, efficiënte barrière.
✔ Versterkt de kleefkracht van pleisters.
✔ 2 gebruiksvriendelijke aanbrengmethodes :
swabs en sprayflacon.
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Incontinentie

Wondrandbescherming

➜ Oorzaak van huidbeschadiging : direct
contact met urine en/of faeces en wassen
van de huid.
✔ Cavilon mag ook op beschadigde huid
(zoals wondjes en ontvellingen) gebruikt
worden, mits de huid droog is.

Aanbrengschema

Preventief of
milde irritatie

1-3x

>3x

1-3x

Ernstige irritatie
of ontvelling

4-6x
>6x
incontinentieperiodes/dag

Iedere 72 uur
Iedere 48 uur

Iedere 48 uur

➜ Oorzaak van de huidbeschadiging :
aanhoudend contact met (agressief)
wondvocht, eventueel door bedekkende
wondverzorgingsproducten.
✔ Ook te gebruiken bij smetplekken.
✔ Wondverzorgingsproducten kunnen
eenvoudig over Cavilon aangebracht
worden. Klevende verbanden hechten
vaak zelfs beter.
✔ Bij openingen zoals PEG sondes, drains,
trachea canules, maar ook fistels, kan
eenvoudig de omliggende huid met
Cavilon beschermd worden.
Klevende producten

Iedere 24 uur
Iedere 24 uur of
vaker

Stoma’s

Overige producten

Vóór het aanbrengen
van het nieuwe
verband
1 x per 2 dagen
Bij maceratie;
1 x per dag
Bij schilfering;
1 x per 3 dagen

Onder kleeflagen

➜ Oorzaak van huidbeschadiging :

➜ Oorzaak van huidbeschadiging: repeti-

frequent verwijderen van (klevende)
stomaplaten en/of lekkage uit een ileo-,
colon- en/of urostoma.
✔ Indien het gebruik van Cavilon op een
stoma niet gewenst is, gebruik dan een
swab voor nauwkeurige applicatie rond
de stoma.

tief verwijderen van hechtpleisters en/of
klevende producten of bij toepassingen op
een fragiele huid (vb. gezicht).
✔ Cavilon creëert een extra laag op de huid
die voorkomt dat de bovenste laag van de
huid wordt losgetrokken (stripping) bij het
verwijderen van de kleeflaag.
✔ Verwijder klevende materialen altijd langzaam, zachtjes trekkend, parallel aan de huid,
in de richting van de haargroei (terwijl de
huid met de andere hand gesteund wordt).
✔ Cavilon is ook zeer geschikt voor gebruik
onder condoomcatheters.

Vóór het aanbrengen
van iedere nieuwe
stomaplaat
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3M Belgium N.V./S.A.
Afdeling Health Care
Hermeslaan 7
B-1831 Diegem
Tel : 02 722 53 51 - Fax : 02 722 50 22
www.3M.be

Vóór het aanbrengen van
hechtpleisters/klevende producten
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Eendelig en tweedelig systeem
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