1 x per dag
bij incontinentie na elke 3de verschoning

Gematigde dermatitis
Gebruik Cavilon Film
•

elke 72 uur

Neen

Gebruik Cavilon Crème
• Ter preventie van uitdroging en irritatie 1 x per dag
• Bij incontinentie na elke 3de verschoning

•

elke 24 tot 48 uur

Wonde
Gebruik Cavilon Film
•

ter bescherming van de wondranden
bij elke verbandwissel

Stoma
Gebruik Cavilon Film
•

ter bescherming van de huid rondom
de stoma

Bij vermoeden van schimmelinfectie,
altijd een dermatoloog raadplegen!

3M™ CAVILON™ NIET-PRIKKENDE BARRIÈREFILM

•
•

Ernstige dermatitis
Gebruik Cavilon Film

Is de huid beschadigd?

CHECK DE CONDITIE VAN DE HUID

Ja

Wat voor beschadiging?

Lichte dermatitis – roodheid
Gebruik Cavilon Crème

3M™ CAVILON™ DUURZAME BARRIÈRECRÈME

3M™ Cavilon™ Protocol voor optimale huidzorg
3M™ Cavilon™ Duurzame Barrièrecrème
voorziet in een unieke, langdurige bescherming tegen
lichaamsvloeistoffen en hydrateert tevens de huid. Het wordt
aanbevolen bij een intacte of droge huid,
ter voorkoming van huidbeschadigingen. De
geconcentreerde samenstelling zorgt ervoor datt
aal te
maar weinig crème nodig is om de huid optimaal
rkrijgbaar in
beschermen gedurende 48 uur. De crème is verkrijgbaar
een 92g tube, 28g tube of handige 2g zakjes voor een enkele behandeling.
Gebruiksaanwijzing:
• Reinig de huid met water en een neutrale zeep
• Goed laten drogen
• Breng een kleine hoeveelheid aan (druppel ter grootte van de vingertop volstaat meestal)
• De crème goed inwrijven en minstens 30 seconden laten drogen
• Als de huid na het aanbrengen vettig aanvoelt, heeft u teveel gebruikt

3M™ Cavilon™ Niet-prikkende Barrièreﬁlm
is een alcoholvrije, transparante barrièreﬁlm welke een ademende barrièrelaag op de huid vormt.
Cavilon Film beschermt de huid tegen het binnendringen van vocht, zoals urine, feces en andere
lichaamsvloeistoffen en voorkomt huidbeschadigingen door kleeﬂagen en frictie. Het is
verkrijgbaar in drie eenvoudig toepasbare toedieningsvormen: 1ml swab, 3ml swab of
28ml spray. Cavilon bevat geen alcohol en prikt
dus niet, zelfs niet op een beschadigde huid en
biedt tot 72 uur bescherming.
Gebruiksaanwijzing:
• Reinig de huid met water en een neutrale zeep
• Goed laten drogen
• In geval van huidplooien de huid goed openspreiden
• De spuitkop van de spray op 10 tot 15 cm van de huid
houden
• Minstens 30 seconden laten drogen alvorens de huid terug
in de oorspronkelijke positie te brengen, of alvorens een
verband aan te brengen
• Verwijderen is niet nodig

Consulteer de nieuwe Cavilon website op www.cavilon.be,
voor meer uitleg, brochures en tools.
3M en Cavilon zijn handelsmerken van 3M company

Voor meer info: tel 02/722 53 51

