Gebruiksaanwijzing 3M™ Cavilon™
Geavanceerde Huidbeschermer
voor de preventie en behandeling van incontinentie dermatitis (IAD)

Gebruiksaanwijzing
3M™ Cavilon™ Geavanceerde
Huidbeschermer
voor de preventie en behandeling van incontinentie dermatitis (IAD)

Benodigdheden:
• 3
 M™ Cavilon™ Was- &
Reinigingsdoekjes of
kraanwater
• Niet-pluizende zachte doekjes
• 3M™ Cavilon™ Geavanceerde
Huidbeschermer
• Onsteriele handschoenen

Benodigdheden klaarleggen
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Plaats de benodigdheden op een schoon
oppervlak.
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Open de verpakking met Cavilon
geavanceerde huidbeschermer en laat de
applicator in het plastic zakje zitten.

Patiënt positioneren en reinigen
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Plaats de patiënt in de juiste houding
(ontbloot de huid die moet worden
gereinigd, maar houd de patiënt zoveel
mogelijk bedekt voor de warmte en een
gevoel van waardigheid).

Reinig de huid grondig en voorzichtig
met een pH-neutraal reinigingsmiddel
of kraanwater. Droog de gebieden met
intacte huid zo nodig voorzichtig af. Als er
gebieden met erosie (open huid) aanwezig
zijn, kan overmatig sereus of sereusbloederig wondvocht indien nodig met een
verbandgaasje worden opgenomen.

Elke applicator bedekt een gebied van ongeveer
de grootte van een blad papier van A4-formaat.
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Doe schone handschoenen aan.

Als er grotere gebieden moeten worden
bedekt, kan er meer dan één applicator
worden gebruikt.
Raadpleeg de bijsluiter van de Cavilon
geavanceerde huidbeschermer voor
meer informatie over contra-indicaties,
voorzorgen en waarschuwingen.

*Gebruik Cavilon Geavanceerde huidbeschermer niet in combinatie met producten die een barrière bevatten (bijv. dimethicon)

Aanbrengen van 3M™ Cavilon™ Geavanceerde huidbeschermer
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Neem de applicator en plaats uw duim op
het einde van de hefboom.
Richt de spons van de applicator naar
beneden en druk de hefboom stevig in om
de inwendige ampul te breken.
U hoort een knappend of klikkend geluid
als de ampul breekt. Het is niet nodig om de
hefboom vervolgens in te blijven drukken.
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10
sec.

Houd de applicator ongeveer 10 seconden
lang naar beneden gericht zodat de
vloeistof in de schuimspons kan lopen.
De vloeistof loopt onder invloed van de
zwaartekracht, dus u hoeft geen druk op de
hefboom te blijven uitoefenen.
De vloeistof trekt niet helemaal tot aan de
randen van de spons door.

30
sec.
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Ga door met aanbrengen totdat het hele
te behandelen gebied is bedekt. Het is
belangrijk om het product overal aan te
brengen waar de huid in contact komt met
ontlasting en/of urine.

Laat het gebied minstens 30 seconden
drogen. Als er een stukje huid is
overgeslagen, wacht dan tot het product
volledig is opgedroogd alvorens extra
product aan te brengen.

Frequentie

Meer informatie

60
sec.
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Breng de Cavilon geavanceerde
huidbeschermer aan door de schuimspons
zachtjes over het aangedane gebied en
de omliggende huid te wrijven. Maak een
gelijkmatige, vegende beweging met
minimale overlapping van het product. De
applicator kan in alle richtingen worden
gebruikt.
Tijdens het aanbrengen hoeft u de
applicator niet naar beneden te drukken.
Extra druk is niet nodig en kan leiden
tot overmatige natheid of ophoping van
vloeistof.
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Indien Cavilon Geavanceerde
huidbeschermer wordt aangebracht
in een huidplooi of ander gebied met
huid-op-huid contact, zorg dan dat de
huidoppervlakken elkaar niet raken om
het product volledig op te laten drogen
(minstens 30 seconden) voordat u de huid
weer in de normale positie laat komen.

Laat het product minstens 60 seconden lang drogen alvorens
een kleefverband of tape over de Cavilon Geavanceerde
huidbeschermer aan te brengen.

De laag slijt vanzelf weg en hoeft niet verwijderd te worden. Indien u het product
wilt verwijderen, gebruik dan een kleefstofverwijderaar met hexamethyldisiloxaan
(HMDS) of siliconenpolymeer.
Breng het product 2 keer per week
opnieuw aan. Cavilon Geavanceerde
huidbeschermer is waterbestendig en wordt
niet verwijderd door gewone reiniging.
Frequenter aanbrengen kan leiden tot
opeenhoping van het product.

Het is raadzaam om iedere keer dat u een kleefverband of tape verwijdert van
een gebied dat bedekt is met Cavilon Geavanceerde huidbeschermer, een
kleefstofverwijderaar met HMDS of siliconenpolymeer te gebruiken.

Ontdek hoe 3M™ Cavilon™ Geavanceerde
Huidbeschermer u de kracht geeft om
incontinentie dermatitis (IAD) te voorkomen
en te behandelen.
Ga voor meer informatie naar 3M.nl/EndIAD of 3M.be/EndIAD, of neem contact op
met uw 3M Critical and Chronic Care Solutions vertegenwoordiger.

Bestelinformatie

3M™ Cavilon™ Geavanceerde Huidbeschermer
Cat. no

Afmetingen

Aantal per doos

5050G

2,7 ml applicator

20

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
3M.nl/EndIAD

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem
3M.be/EndIAD
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