Hudbeskyttelsesprodukter

3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse

Endelig ...
kan du sette en stopper
for inkontinens assosiert
dermatitt (IAD).

Noen teknologier endrer måten vi jobber på.
Noen endrer måten vi kommuniserer på. 
Og noen teknologier endrer praksis … for alltid.

Som kliniker er du sikkert klar over at inkontinens
assosiert dermatitt (IAD) – og spesielt alvorlig
kategori 2 hudskade – er en stor utfordring. Ikke
bare er det smertefullt for pasienten, men IAD
kan også øke risikoen for komplikasjoner som
sekundære infeksjoner og trykksår/skader.

35%

41 %

Opp til
av sykehjemsbeboere har
IAD.2

av tilfellene i akutte
pleiesituasjoner
involverer moderat
til alvorlig IAD1

Utfordringen med
behandling av alvorlig IAD.
Rik på enzymer, og med en alkalisk pH-verdi, er flytende
avføring kraftig irriterende og kan lett forstyrre normal
hudintegritet. Alvorlig inflammasjon følger – og der epidermis
er ødelagt – er resultatet en fuktig, væskende overflate
som også kan blø og forårsake smerte for pasienten.

Pasientbilde

Inntil nå har kremer og salver vært det eneste alternativet for å beskytte denne typen skadet
vev. I visse tilfeller brukes bandasjer som kan resultere i hudskader.
Etter å ha brukt disse produktene, er du godt kjent med deres begrensninger:
• Konsistensen kan gjøre påføring og fjerning vanskelig og smertefull3

Moderat IAD

Alvorlig IAD

• Huden er ubeskyttet når produktet ikke holder seg på plass
• 	Produktet kan tørke, tykne eller klumpe seg over tid, noe som gjør rengjøring
og fjerning vanskelig og ukomfortabelt for pasienten, og tidkrevende for deg3
• Manglende innsyn til den underliggende huden⁴
• Hyppig påføring kreves etter hver inkontinensepisode, noe som kan føre til ekstra friksjon
og hudskader
• Profylaktiske sakrale bandasjer vil ikke feste eller kan bli forurenset

Men nå finnes
en løsning ...

Nå kan vi stoppe,
reversere og forebygge IAD.
Vi introduserer 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse – en helt ny teknologi
som forener vitenskapelige gjennombrudd innen hudbeskyttelse.

Hvordan den virker:
Cavilon Advanced hudbeskyttelse kombinerer et unikt polymersystem med cyanoakrylat
for å skape en svært holdbar, ultratynn, gjennomsiktig barriere med elastiske egenskaper.
Denne barrieren har evnen til å:
Beskytte mot etsende kroppsvæsker, herunder flytende avføring eller magesyre5
Kan strekkes når den er påført, og gir en vanntett6 beskyttelse mot irritasjon for dine
pasienter – selv under de mest krevende forhold5
Fester til fuktige, væskende eller skadede hudflater5 (f.eks. ved IAD kategori 2, rødt,
med tap av hudlag)
Skaper et beskyttende miljø som fremmer sårtilheling og bidrar til å redusere
smertene ved IAD5
Andre fordeler for deg og dine pasienter:
Fjerner behovet for hyppig påføring5
Enkel og skånsom rengjøring uten å fjerne barrieren
En brukervennlig engangsapplikator gjør påføringen rask og enkel, og reduserer faren
for krysskontaminering som ved bruk av tradisjonelle produkter

3M™ Cavilon™ Advanced
hudbeskyttelse
kan utgjøre en forskjell.
For dine pasienter:
• Beskytter mot hudskader og opprettholder hudens integritet5
• Reduserer smerte ved behandling av IAD5
• Skaper et godt tilhelingsmiljø for moderat til alvorlig IAD7
• Forebygger, stopper og reverserer IAD

Beviset synliggjøres
i tallene
Cavilon Advanced hudbeskyttelse ble brukt
i en klinisk studie.5 Resultatene taler for seg.

96 %

Median prosentvis
forbedring i IAD
alvorlighetsgrad.

Til din institusjon:
• Gir bedre resultat for pasientene5
• Meget kostnadseffektiv ved behandling og
forebygging av IAD

Til deg:
• 	Reduserer den totale tidsbruken på forebygging og
behandling av IAD og andre typer hudskader
• Støtter andre infeksjonsforebyggende tiltak.

100 %

av pasientene
I en case studie
av inkontinente
pasienter (n=16),
opplevde 100 % av
de som rapporterte
smerte på dag
1, en reduksjon i
smerte ved bruk av
Cavilon Advanced
hudbeskyttelse.

IAD kan endelig beseires.
3M™ Cavilon™Advanced hudbeskyttelse har vist seg
å signifikant forbedre alvorlige tilfeller av IAD – også
ved vedvarende inkontinens.
Hvorfor du bør bruke Cavilon Advanced hudbeskyttelse
Inkontinenshendelse
(urin/avføring)

Cavilon Advanced
hudbeskyttelse er en
barriere som påføres
huden

2 ganger
per uke

Enkelt å rengjøre, uten å forstyrre tilhelingsprosessen siden huden ikke berøres.

Skadet hud

Applisering
nødvendig kun

Beskytter skadet hud, 
og muliggjør sårtilheling.7

Epitelceller
vokser

I stedet for tradisjonelle fuktbarrierer med sine begrensninger
Inkontinensepisode
(urin/avføring)

Vanskelig/mekanisk rengjøring + hyppig påføring kreves
Tradisjonelle barrierer
som påføres huden

+

Tilhelingsprosessen kan
bli forsinket9

Skadet hud
Tilhelingsprosessen
kan bli avbrutt9

Alvorlighetsgraden av
IAD, fra registrering til
studiets avslutning, ble
forbedret f or mer enn
80 % av pasientene.5

Cavilon Advanced hudbeskyttelse
– forskjellen er tydelig.
Pasientbilde

Dag 2

Dag 4

Cavilon Advanced hudbeskyttelse kan også brukes til å:
Forebygge IAD hos høyrisikopasienter
Behandle moderate til alvorlige hudskader rundt stomier,
dren og fistler
Forebygge hudskader rundt stomier, dren og fistler
hos høyrisikopasienter
Behandle overfladiske hudskader i områder som er vanskelig
å bandasjere

Revolusjonerer læren
om hudbeskyttelse.
Det er på tide å tenke annerledes. Det er på tide å ta et standpunkt for
å beskytte pasientene mot smertefull IAD. For nå har du muligheten til
å endre praksis for IAD-behandling for alltid, og gjøre slutt på IAD for godt.

Opplev effekten av Cavilon
Advanced hudbeskyttelse.
Besøk 3mnorge.no/endiad for å lære mer.

Vår ekspertise kombinert
med dine kliniske behov.
Vitenskap og samarbeid er hjertet i alt 3M gjør.
I tråd med denne tradisjonen har 3Ms kjemiske
eksperter samarbeidet med ledende klinikere
og IAD-eksperter for å utvikle Cavilon
Advanced hudbeskyttelse. Den patenterte
polymerteknologien gir en svært holdbar,
elastisk barriere.

Oppdag hvordan 3M™ Cavilon™ Advanced
hudbeskyttelse effektivt kan stoppe,
reversere og forebygge IAD.
For mer informasjon, besøk 3mnorge.no/endiad, eller kontakt din salgsrepresentant
for 3M Health Care.

Bestillingsinformasjon

3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse
Art.nr.

Størrelse

Antall/eske

5050G

2,7 ml applikator

20
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