3M™ SoluŃii avansate pentru îngrijirea plăgilor
Protejează pielea – vindecă plăgile

ProtecŃie împotriva lichidelor corporale şi a soluŃiilor iritante
3M™ Cavilon™ - Protejează pielea fără a provoca iritaŃii



ProtecŃie sigură până la 72 ore



Transparent; lasă pielea să respire

3M™ Cavilon™ - SoluŃie pentru protectia pielii care nu provoacă iritaŃii
S-a demonstrat clinic faptul că soluŃia 3M™
Cavilon™ este un sistem unic de protecŃie a pielii
faŃă de lichidele corporale şi soluŃiile iritante până
la 72 ore.

Tehnologie de protecŃie unică






SoluŃia 3M™ Cavilon™ nu conŃine alcool:
nu irită chiar dacă este aplicată pe zonele
înroşite, degradate sau cu pielea decojită
Asigură până la 72 ore de protecŃie sigură
Transparentă, foarte subŃire
Barieră rezistentă la apă, lasă pielea să
respire
Hipoalergenică, non-citotoxică

Cum funcŃionează 3M™ Cavilon™?
3M™ Cavilon™ este un lichid care se aplică pe pielea uscată şi curată şi se usucă în aproximativ
30 secunde formând o peliculă transparentă, ca o barieră de protecŃie ce lasă pielea să respire.
3M™ Cavilon™ nu conŃine alcool; este o soluŃie volatilă, omogenă într-un solvent non-alcoolic
(ester). Solventul se evaporă rapid de pe piele, lăsând în urmă o peliculă protectoare, foarte
subŃire care asigură până la 72 ore de protecŃie sigură faŃă de lichidele corporale şi soluŃiile
iritante. Pelicula este rezistentă la apă şi nu se spală cu săpun, protejând în mod eficace pielea
de contactul cu soluŃii iritante precum materii fecale, urină şi exudat al plăgii.
Trebuie evitată utilizarea altor produse de protecŃie, unguente, creme sau loŃiuni împreună cu
soluŃia 3M™ Cavilon™ deoarece acestea o pot îndepărta sau îi pot reduce semnificativ
eficacitatea.
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InstrucŃiuni de utilizare:








CurăŃaŃi şi uscaŃi bine pielea.
TineŃi duza spray-ului la o distanŃă de 10-15 cm de piele şi aplicaŃi un strat uniform şi
neted de soluŃie 3M™ Cavilon™ pe întreaga zonă afectată.
LăsaŃi pelicula să se usuce timp de 30 până la 60 secunde. Dacă se aplică pe zone cu
pliuri/riduri ale pielii, ŃineŃi pliurile desfăcute până când soluŃia se usucă.
Nu trebuie să aplicaŃi mai mult de două straturi de soluŃie 3M™ Cavilon™ deoarece
aplicarea prea multor straturi poate să reducă eficacitatea pe termen lung.
Nu folosiŃi creme, loŃiuni sau soluŃii de curăŃat împreună 3M™ Cavilon™.
SoluŃia 3M™ Cavilon™ necesită reaplicare doar la 2-3 zile; atunci când este folosită sub
pansamente sau benzi adezive este necesară reaplicarea ei la fiecare schimbare a
produsului adeziv.

Notă:




SoluŃia 3M™ Cavilon™ nu produce colmatare şi nu interferează cu materialele
absorbante utilizate pentru tratamentul incontinenŃei.
Nu este necesară îndepărtarea soluŃiei 3M™ Cavilon™ deoarece este dizolvată de
secreŃiile uleioase produse de piele după mai bine de 72 ore fără a lăsa reziduri. SoluŃia
3M™ Cavilon™ se poate îndepărta cu o soluŃie uleioasă de curăŃare a pielii sau cu cea
mai mare parte a soluŃiilor folosită pentru îndepărtarea adezivilor medicali.

• Economic datorită eficienŃei
• ProtecŃie eficientă de lungă durată

Aplicator spumă:
Aplicator de mică folosinŃă destinat pentru aplicarea soluŃiei pe zone
mai mici ale pielii (plaga perineală, peristom, etc.). Aplicatoarele de 1
ml se recomandă a fi folosite pentru plăgi de până la 15 cm²; iar cele
de 3 ml pentru plăgi de aproximativ 25 cm².

Spray:
Ideal pentru acoperirea zonelor mari precum fesele împotriva
incontinenŃei. Volumul recipientului spray asigură aproximativ 150 de
utilizări.
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Studiu de caz

Istorie:




Pacientul în vârstă de 73 ani suferind de ulcer venos la picior de 3 ani.
Diabetic; suferind de artrită periferică în stadiul 1.
Zona laterală a plăgii este puternic macerată în regiunea distală şi degradată în regiunea
proximală (Fig. 1).

Tratament:




După curăŃare completă, particulele de piele mortă au fost îndepărtate.
S-a realizat tratarea zonei perineale cu soliŃie 3M™ Cavilon™.
Plaga a fost acoperită cu pansament ne-adeziv tip spumă şi apoi uşor comprimat.

Rezultate:



Pielea s-a stabilizat după 10 zile, iar Ńesuturile de granulaŃie au început să se refacă.
Gradul de refacere a pielii către mijlocul plăgii a crescut cu marginile plăgii şi s-a
stabilizat şi realizându-se deja legăturile (Fig. 2).
La aproximativ 17 zile după începerea tratamentului, plaga este vizibil redusă (Fig. 3).

Fig. 1: Starea iniŃială a pacientului

Fig. 2: După 10 zile

Fig. 3: După 17 zile

(1) Bär M., Vanscheidt W., Ulcer edge protection with a polymer portective film, ZfW Nr. 22/1 (2001)
(2) Nordbruch S., Pelzer P., Gerber V., Kasuistik „The significant of skin islands and skin bridges and their
protection in the treatment of chronic wounds“, Wundmanagement February 2007
(3) Körber A., Hölzle K., Grabbe S., Dissemond J., „Protection of wound edges with Cavilon during vacuumassisted closure therapy: results of a clinical investigation in patients with chronic leg ulcers“, ZfW Journal of
Woundhealing 2007, No 1
(4) Graham P., „Randomized, paired comparison of no-sting barrier film vs. sarbolene cream (10%
glycerine) skin care during postmastectomy irradiation“, Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol. 58, No 1,
pp. 241-246, 2004
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IndicaŃii:
3M™ Cavilon™ conferă protecŃie îndelungată pielii intacte, iritate sau degradate contra
substanŃelor iritante. Poate fi folosită pentru prevenirea şi tratarea maceraŃiilor şi iritaŃiilor.







Protejarea zonei perineale de contactul cu lichidele corporale în caz de incontinenŃă,
colostomie, ileostomie şi urostomie
Protejarea pielii împotriva iritaŃiilor produse de fluide şi secreŃii în urma traheostomiei,
drenajelor şi fistulelor
Protejarea zonei perineale împotriva maceraŃiilor cauzate de eritemul exudativ polimorf
(1) şi în timpul terapiei de închidere asistate în vid (3)
Prevenirea traumelor cauzate de pansamentele adezive (de exemplu: bandaje sau
plasturi) pentru piele foarte sensibilă şi fragilă
Protejarea pielii împotriva umezelii şi fricŃiunii în caz de intertrigo
Protejarea pielii şi fixarea marcajelor(4)

SoluŃia 3M™ Cavilon™ poate fi folosită pentru adulŃi, copii şi nou-născuŃi cu vârsta de peste 1
lună.
SoluŃia 3M™ Cavilon™ nu trebuie folosită:
 ca unică protecŃie asupra plăgilor deschise şi a zonelor infectate ale pielii (de exemplu:
infecŃiile fungice sau micozele).
 ca unică protecŃie în situaŃii care necesită bandaje de protecŃie împotriva contaminării
bacteriene: de exemplu: tratament prin cateter intravenos sau îngroşarea totală sau
parŃială a plăgilor.

Îngrijire peristom

Protejarea pielii în cazul aplicării tuburilor de drenaj

Protejarea zonei perineale

Prevenirea traumelor cauzate de pansamentele adezive

Protejarea pielii în timpul traheostomiei

Protejarea pielii împotriva incontinenŃei
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InformaŃii depre comandă:
SoluŃia pentru protecŃia pielii 3M™ Cavilon™ se poate obŃine pe reŃetă emisă de medicul curant
atunci când există indicaŃii pentru tratamentul pielii degradate sau „cu risc” (exemplu: maceraŃii
ale zonei perineale, dermatită cauzată de scutece, etc.).
De asemenea, soluŃia pentru protecŃia pielii 3M™ Cavilon™ se poate achiziŃiona din farmacii şi
de la distribuitorii medicali autorizaŃi fără prescripŃie medicală.
Cod
3343E
3345E
3346E
3392E
3392S

Produs
Aplicator spumă 1 ml
Aplicator spumă 3 ml
Spray 28 ml
Tub cremă 3,25 Oz.
SăculeŃ cremă 2g

Nr. bucăŃi/cutie
25
25
12
12
20

Nr. cutii/pachet
4
4
1
1
12

Ingrediente: hexametildisiloxan, polifenilmetilsiloxan, izo-octan, terpolimer acrilic.
Pentru protecŃia şi menŃinerea integrităŃii tegumentare, vă recomandăm utilizarea produsului
3M™ Cavilon™ - cremă pentru protecŃia pielii cu efect îndelungat.

3M Romania
Bucharest Business Park
Corp D, Etaj 3,
Str. Menuetului, Nr. 12,
Sector 1, Bucureşti, 013713, România
Tel: +40 21 202 8000
Fax: + 40 21 317 3184
www.3m.com/ro

Vă rugăm reciclaŃi.
3M™ şi Cavilon™ sunt mărci înregistrate ale companiei 3M.
© 3M 2008. Toate drepturile rezervate.
1050-201-EU (JK/SB)
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