3M Soluções para Cuidados Crítico e Crônico

Apresentação dos produtos
3M CavilonTM Limpador de Pele sem Enxágue
Código
3380

Apresentação

Qtde/Caixa

250ml

6

3M CavilonTM Película Protetora sem Ardor
Código

Apresentação

Qtde/Caixa

3344

Lenço 1ml

25

3345

Swab 3ml

25

3346

Spray 28ml

12

3M CavilonTM Creme Barreira Durável
Código

Apresentação

Qtde/Caixa

3392E

92g

12

3391

28g

12

Sistema 3M CavilonTM

Prevenção

de
de Lesões de Pele.

CRC Centro de Relacionamento com o Consumidor
Helpline: 0800 013 6336
helplinehospitalar@mmm.com / www.3m.com.br/assistenciaaopaciente
www.facebook.com.br/3msolucoesparaenfermagem

Sistema 3M de Prevenção de Lesões de Pele
A prevenção de lesões de pele envolve cuidados essenciais contínuos. Higienizar, proteger e hidratar a pele de maneira
adequada são os pilares que sustentam essa prática. Para garantir a manutenção da integridade da pele, utilize produtos
desenvolvidos com tecnologia superior e que atendam às recomendações para melhores práticas.
Os produtos da linha 3M CavilonTM formam um poderoso sistema de prevenção de lesões de pele. Uma verdadeira
barreira de proteção, que ajuda a manter a pele íntegra todos os dias. Conheça a linha completa para a prevenção,

Higienização profissional

proteção e cuidado profissional da pele.

Hidratação Corporal,
um cuidado essencial

A prevenção de Dermatite Associada à Incontinência (DAI) é centrada na rápida remoção
de irritantes da pele, combinada com a aplicação de uma barreira protetora1.
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3M CavilonTM Limpador de Pele
sem Enxágue
O 3M CavilonTM Limpador de Pele sem Enxágue é uma solução que remove urina,

A hidratação é o primeiro cuidado na prevenção de lesões de pele, promovendo a
reestruturação da barreira lipídica e reduzindo a perda de água transepidérmica
pelo estrato córneo, cuidado essencial para a manutenção da integridade da pele2.

3M CavilonTM Creme Barreira
Durável

fezes e outras sujidades de maneira eficiente e suave, sem comprometer a
integridade da pele do paciente.

Poderoso creme que hidrata e protege o estrato córneo por até 2 dias. Sua fór-
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Por ser pronto para usar individual e sem enxágue, reduz o tempo gasto pela
enfermagem na higienização e o risco de contaminação cruzada, dispensando o
uso de bacias.

Contém surfactantes gentis que limpam a pele sem irritar.

efetividade da hidratação, além de um exclusivo polímero 3M que o torna mais
resistente a banhos, fazendo com que permaneçam por mais tempo na pele.

Conheça seus benefícios:
pH ácido que contribui para a manutenção da barreira da pele.

mula concentrada contém agentes emolientes e umectantes que aumentam a

Possui pH ácido que ajuda na manutenção da integridade da pele.

Proteção Efetiva

Contém agentes hidratantes que ajudam a compensar a perda do fator
natural de hidratação.

Aplicação de um protetor é aconselhada para qualquer paciente com incontinência urinária ou fecal, devido ao risco de DAI1.

Contém ingrediente à base de dimeticona que
supre lipídios perdidos do estrato córneo.

3M CavilonTM Película Protetora sem Ardor

Sem fragrância.

Solução líquida transparente à base de exclusivo polímero 3M e livre de álcool, que quando aplicado à pele forma uma película protetora a

Não precisa enxaguar.

líquidos, fluidos corporais e fezes por até 72 horas.

Permite a adesão de fitas e curativos.
Não sai no banho e não transfere para roupas.

Sem álcool, pode ser aplicado na pele intacta, irritada ou danificada,
sem causar ardência.
Reduz a dor, se a pele já estiver irritada.
Não precisa ser removido.
Hipoalergênico e não citotóxico.
Não oclusivo.
Seca rapidamente.
Não transfere para fraldas, não impedindo sua absorção.
1. Nix. D.H; Factors to consider when selecting skin cleansing products. JWOCN, 2010, pg 260 – 268.

2. Domansky, R. de C.; Borges, E. L. Manual para prevenção de lesões de pele: recomendações
baseadas em evidências. Rio de Janeiro: Editoria Rubio, 2012.

