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3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse

Nu kan du endelig
sætte en stopper for
inkontinensrelateret
dermatitis (IAD)

Nogle teknologiske løsninger ændrer den måde, vi arbejder på.
Andre ændrer den måde, vi kommunikerer på. 
Og så er der dem, der sætter en helt ny standard inden for hudpleje.

Som kliniker ved du allerede, at inkontinensrelateret
dermatitis (IAD) – og især omfattende hudskader
i kategori 2 – udgør en helt særlig udfordring.
Det er ikke kun en meget smertefuld oplevelse
for patienter og borgere, men IAD kan også øge
risikoen for komplikationer, eksempelvis i form
af sekundære infektioner og tryksår eller -skader.
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Udfordringen med
behandling af svær IAD.
Da diarré er rig på enzymer og er basisk, er det et stærkt
irritament, der nemt kan ødelægge hudens normale
barriere. Det medfører kraftig inflammation, hvor overhuden
ødelægges. Resultatet er en våd, væskende overflade,
der også kan bløde og forårsage smerter hos patienten.

Patientbillede

Indtil nu har traditionelle barrierecremer og salver været den eneste løsning til beskyttelse af det
beskadigede væv. I nogle tilfælde anvendes forbinding, hvilket kan medføre, at den løsner sig.
Når du har anvendt disse produkter, kender du alt til deres begrænsninger:
• En tyk tekstur kan gøre påføringen og afvaskningen besværlig og smertefuld3

Moderat IAD

Svær IAD

• Huden efterlades ubeskyttet, når produktet ikke forbliver på plads
• 	Produktet kan med tiden tørre ud, danne en skorpe og klumpe sammen, så afvaskning
og fjernelse bliver besværlig og ubehageligt for patienten og tidskrævende for dig3
• Det er ikke muligt at observere huden⁴
• Hyppig påføring er påkrævet efter hvert tilfælde af inkontinens/afvaskning, hvilket kan
medføre øget friktion og beskadigelse af huden
• Forebyggende sakrale forbindinger klæber ikke til huden eller kan blive snavsede

Men nu er der
kommet en løsning
på problemet ...

Nu har du mulighed
for at forebygge
og behandle IAD.
Introduktion af 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse – en helt ny formula,
der gør brug af banebrydende forskning inden for hudbeskyttelse.

Sådan fungerer det:
Cavilon Advanced hudbeskyttelse kombinerer et unikt polymersystem med et cyanoacrylat.
Dette giver en meget holdbar, ultratynd og transparent barriere med elastiske egenskaber.
Denne barriere kan gøre følgende:
Beskytte mod nedbrydende kropsvæsker, herunder flydende afføring eller mavesyre5
Fleksibel og strækbar under brug og giver vandtæt6 hudbeskyttelse helt uden irritation for dine
patienter og borgere – selv under meget vanskelige forhold5
Kan påføres våde, væskende og ødelagte hudområder5 (f.eks. overfladisk hudtab med delvis tykkelse)
Skabe et beskyttende miljø, der hjælper på heling og kan reducere smerter i forbindelse med IAD5
Yderligere fordele for dig, dine patienter og dine borgere:
Undgå behov for gentagne, hyppige påføringer5
Du kan nemt foretage blide afvaskninger uden behov for fjernelse
Brugervenlig engangsapplikator, som sikrer hurtig påføring og mindsker risikoen for den
krydskontaminering, der kan opstå med traditionelle produkter

3M™ Cavilon™ Advanced
hudbeskyttelse kan
gøre en forskel.
For patienter og borgere:
• Forebygger hudskader og bevarer hudens integritet5
• Reducerer den smerte, der opstår ved pleje af IAD5
• Skaber et miljø til helbredelse af moderat til svær IAD7
• Forebygger, standser og lindrer IAD

Tallene siger det hele.
Cavilon Advanced hudbeskyttelse
blev anvendt i en klinisk undersøgelse.5
Resultaterne taler for sig selv.

96 %

Den gennemsnitlige
forbedring af IADsværhedsresultatet i pct.

For hospital & hjemmepleje:
• Giver bedre resultater for patienter og borgere5
• Giver mere værdi for pengene inden for behandling
og forebyggelse af IAD

For dig:
• 	Reducerer det samlede tidsforbrug
på forebyggelse og behandling af IAD 
og andre typer hudskader
• Støtter op omkring håndtering
af infektioner

100 % af
patienterne

Ved en undersøgelse,
hvori der deltog en række
inkontinente patienter
(n=16), meddelte 100 %
af de patienter, der den
første dag fortalte, at
de havde smerter, at
de havde fået færre
smerter ved brug
af Cavilon Advanced
hudbeskyttelse.

IAD har endelig mødt sin
overmand.
3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse har vist
sig at give en markant forbedring af omfattende
tilfælde af IAD – selv i tilfælde af fortsat inkontinens.
Gode grunde til at bruge Cavilon Advanced hudbeskyttelse
Angreb som
følge af inkontinens
(urin/afføring)

Cavilon Advanced
hudbeskyttelse
påføres huden huden
og udgør en barriere

Hudens heling forstyrres ikke
og hudområdet kan let rengøres

Blotlagt hud

Skal kun påføres

2x
om ugen

Beskytter beskadiget hud,
så helingen kan finde sted7

Epitelceller vokser

I stedet for traditionelle fugtbarrierer, der har begrænsninger
Angreb som
følge af inkontinens
(urin/afføring)

Kræver ubehagelig afvaskning og hyppig påføring
Traditionel barriere,
der er påført huden

+

Helingen kan blive forsinket9

Blotlagt hud
Helingen kan
blive forstyrret9

Resultatet af IAD-sværhedsgraden,
fra start til undersøgelsens
afslutning, blev forbedret hos
over 80 % af patienterne.5

Cavilon Advanced hudbeskyttelse –
forskellen er tydelig.
Patientbillede

Dag 2

Dag 4

Cavilon Advanced hudbeskyttelse kan også anvendes til følgende:
Forebygge IAD hos patienter og borgere i højrisikogruppen
Lindre moderate til svære hudskader omkring stomier, slangeog dræningsområder samt fistler
Forebygge hudskader omkring stomier, slange- og dræningsområder
samt fistler hos patienter og borgere i højrisikogruppen
Lindre overfladiske hudskader på steder, der er svære at forbinde

En revolution af videnskaben
inden for hudbeskyttelse.
Det er på tide at tænke i nye baner. Det er på tide at gøre en aktiv indsats
for at beskytte patienterne og borgerne mod den smerte, der er forbundet
med IAD. Nu har du nemlig mulighed for at bidrage med at sætte en helt
ny standard inden for hudpleje og sætte en stopper for IAD.

Oplev den ultraeffektive Cavilon
Advanced hudbeskyttelse.
Besøg 3m.dk/EndIAD, hvis du ønsker flere oplysninger.

Vores ekspertise kombineres
med dine kliniske behov.
Videnskab og samarbejde er selve udgangspunktet
for alt, hvad 3M skaber for at gøre livet bedre. I tråd
med denne tradition er 3M's kemikere gået sammen
med førende klinikere og IAD-eksperter og har
udviklet Cavilon, et avanceret hudbeskyttelsesprodukt.
Den har en unik kemisk sammensætning, der gør
polymersystemet elastisk. Dette sikrer, at barrieren
holder længe og er slidstærk.

Oplev, hvordan 3M™ Cavilon™ Advanced
hudbeskyttelse kan gøre det muligt for
dig at forebygge og behandle IAD.
For yderligere information kan du besøge 3m.dk/EndIAD eller kontakte
din produktspecialist fra 3M Health Care.

Bestillingsinformation

3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse
Varenr.

Størrelse

Stk./æske

5050G

2,7 ml applikator

20
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