3M™ Cavilon™ Duurzame Barrièrecrème
Een geconcentreerde barrièrecrème, die een unieke,
langdurige bescherming biedt tegen lichaamsvocht.
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Health Care

innovation in action

3M™ Cavilon™ Duurzame Barrièrecrème
Een geconcentreerde barrièrecrème, die een unieke, langdurige
bescherming biedt tegen lichaamsvocht.
Toepassingen

3M Cavilon Duurzame Barrièrecrème biedt talrijke
voordelen:

• Beschermt de intacte huid tegen irritatie door
lichaamsvocht.
• Voorkomt huidbeschadiging ten
gevolge van lichaamsvloeistoffen, zoals
bij wondvocht,
incontinentie,
smetten of
onder stoma’s.
• Hydrateert de
droge huid.

• Kosteneffectief – zeer zuinig in gebruik
• Waterbestendig – lage aanbrengfrequentie
• Vormt een ademende beschermlaag – beschermt de
huid tegen invloeden van buitenaf
• Smeert makkelijk uit en heeft geen invloed op het
absorptievermogen van incontinentiemateriaal
• Heeft geen invloed op de kleefkracht van pleisters
en verbanden. Pleisters en verbanden blijven hechten
op de ingesmeerde huid
• pH neutraal – om de natuurlijke huidbescherming te
behouden
• Hydrateert de huid en vertraagt de vochtverdamping
van de huid
• Werkt als conditioner en helpt een zachte, gladde en
soepele huid te behouden
• Laat geen vlekken of een vettige laag achter

Gebruiksaanwijzing
1. Te gebruiken op intacte, schone
en droge huid.

2. Breng een kleine hoeveelheid
3M Cavilon Barrièrecrème aan.
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3. De barrièrecrème dient één keer
per twee dagen te worden aangebracht op een droge huid.
In geval van incontinentie, de crème
na elke derde verschoning aanbrengen.

Zeer belangrijk:
Zuinig aanbrengen.
Als de huid na het aanbrengen
vet aanvoelt, heeft u teveel
gebruikt.
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Inhoud

Aantal per doos

3391E

Cavilon Barrièrecrème

28g/tube

1 tube

3392E

Cavilon Barrièrecrème

92g/tube

1 tube

Hermeslaan 7
B-1831 Diegem
Tel: 02 / 722 53 69
Fax: 02 / 722 50 22
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Bestelinformatie voor 3M Cavilon Duurzame Barrièrecrème

