3M Health Care

3M Cavilon
Barrierkrem
Cavilon Barrierekrem danner en fuktighetsbarriere
som beskytter risikoutsatt hud.
Gir evidensbasert, langvarig barriere.

Cavilon Barrierekrem er ulik alle
andre barrierekremer
1.

Unik akrylatpolymerteknologi danner en effektiv
barriere mot irriterende væsker, samtidig som den
gir fuktighet til huden.
2. Evidensbasert barriere: En rekke kliniske
studier dokumenterer effekten av Cavilon
Barrierekrem.

•
•

• Høykonsentrert – en liten mengde er nok
• Langvarig barriere - anbefales etter hver tredje vask
• Påvirker ikke absorberingsevnen i bleier eller
bandasjer
• PH balansert - bevarer hudens naturlige balanse
• Tilfører huden fuktighet og forsinker fordampning fra
huden
• Mykgjørende - opprettholder en myk og smidig
hud

Bruksområder
•

Fordeler

Barriere mot hudirritasjon ved inkontinens
og fra andre kroppsvæsker
Tilfører huden fuktighet - gjør tørr og
sprukken hud myk og smidig
Kan brukes på skadet og hel hud

• Danner en transparent, pustende barriere som
beskytter mot kontaminering utenfra
• Reduserer ikke klebeevnen - tape og bandasjer vil
sitte like godt
• Parfyme- og parabenfri

Langvarig + høykonsentrert
= økonomisk fordelaktig

En fuktighetsbarriere beskytter risikoutsatt hud.
Dette understøttes av anerkjente retningslinjer for forebygging av trykksår, samt beste praksis dokumenter for IAD. **

Applikering
1.

Kan brukes på skadet og hel hud

2. Appliker kremen sparsomt på ren og tørr hud
3. Applikering anbefales en gang om dagen, eller etter hver tredje gang huden vaskes. Anbefales ved hver tredje
inkontinensepisode forebyggende mot IAD. Ved lett IAD applikeres kremen 2 ganger pr. dag

Bestillingsinformasjon
3M art nr

Størrelse

Ant/eske

Eske/kartong

3392G

92 g/tube

1 tub

12 tuber

3391G

28 g/tube

1 tub

12 tuber

3392GS

2 g/sachet

20 sachet

1 eske
Tube
92 g

Tube
28 g

Sachet
2g

3M Norge AS
Avd. Helse
Postboks 100, 2026 Skjetten

For mer informasjon:
www.cavilon.no

Tel 0 63 84
Email kundeservice@mmm.com
Web www.cavilon.no

© 3M 2015. BR53-NO270-1.0/2016-01

* Ratliff CR, Tomaselli N. Guideline for Prevention and Management of Pressure Ulcers. Wound Ostomy and Continence Nurses Society 2003
* Registered Nurses Association of Ontario (RNAO). Risk assessment & prevention of pressure ulcers. Toronto (ON): Registered Nurses Association of Ontario (RNAO) 2005.

