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10) Use um removedor de adesivo contendo HMDS para remover um produto
adesivo que tenha sido colocado sobre o filme. Isto é especialmente importante
para pacientes com pele frágil.
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Armazenamento / Prazo de validade:
Para obter melhores resultados, o produto deve ser armazenado em um ambiente
fresco e seco. Evite o calor excessivo.
Para a vida útil, consulte a data de validade em cada embalagem.
Os aplicadores são embalados individualmente para uso único. O fluido dentro da
ampola não é estéril. O aplicador é estéril se a embalagem estiver intacta. Não use
o produto se a embalagem estiver danificada ou aberta.
Para mais informações, entre em contato com o representante local da 3M ou Fale
com a 3M.
Não é fabricado com látex de borracha natural.
Não utilize se a embalagem estiver danificada.
Não reutilizar.
O aplicador é esterilizado por óxido de etileno. O aplicador é estéril desde que sua
embalagem esteja intacta. Não reesterilizar
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Indicações de uso:
3M™ Cavilon™ Advanced Protetor de Pele forma um filme protetor da pele intacta
ou danificada por dermatites associadas à umidade e ou por lesões de perda
superficiais ou parciais de espessura da pele. É eficaz em condições em que a pele
é frequentemente exposta à umidade e substâncias irritantes como urina, fezes,
(reduzindo e revertendo os efeitos da dermatite associada à incontinência),
líquidos digestivos e exsudato de feridas. 3M™ Cavilon™ Advanced Protetor de
Pele pode ser usado em áreas expostas ao atrito e cisalhamento como roupas,
roupas de cama, sapatos ou qualquer outro material que friccione a pele.
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Ingredientes: Solução: Hexametildisiloxano, Tetrapolímero acrílico, 2-octilo
Cianoacrilato. Aplicador: Polietileno de alta densidade, ampola de vidro,
polietileno de baixa densidade e espuma de poliuretano.

Contra-indicações:
O Cavilon Advanced Protetor de Pele NÃO deve ser usado:
• em feridas de espessura total
• dentro ou ao redor dos olhos (provoca irritação ocular grave)
Atenção:
1. PERIGO! LIQUIDO E VAPORES ALTAMENTE INFLAMÁVEIS!
2. Cavilon Advanced Protetor de Pele é altamente inflamável até secar
completamente na pele.
3. O produto só deverá ser aplicado apenas quando fontes de ignição ou
dispositivos de produção de calor não estiverem em uso.
4. Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas aberta e
outras fontes de ignição. Não fume.
5. Use o produto apenas em áreas bem ventiladas.
6. Evite usar em pessoas que são alérgicas a qualquer um dos componentes.
7. O produto é embalado individualmente para uso único. Após aberto a
reutilização pode resultar em um aumento do risco de infecção ou desempenho
inadequado do produto.
8. O produto não se destina às aplicações que necessitem de produtos estéreis
(por exemplo, proteção pericateter vascular ou proteção peri incisão cirúrgica).
9. Mantenha fora do alcance das crianças.
Precauções:
• A absorção da pele e a eficácia de medicamentos tópicos (incluindo
antimicrobianos, antifúngicos e analgésicos) podem ser reduzidas pela presença
do Cavilon Advanced Protetor de Pele.

• O uso de outros produtos protetores, pomadas, cremes ou loções pode reduzir
significativamente a eficácia do produto.
• O produto pode aumentar a adesão de alguns produtos, como por exemplo: fitas
e curativos adesivos, particularmente nos primeiros dias de uso. Ao remover um
produto adesivo, é importante seguir as instruções de uso (etapa 10 especificada
abaixo).
Instruções de uso:
1) A pele deve estar limpa antes da aplicação do 3M™ Cavilon™ Protetor de Pele.
Portanto, limpe suavemente a pele, conforme necessário. Em caso de perda da
integridade da pele (perda de espessura parcial da pele), o excesso de drenagem
serosa ou sanguinolenta deve ser removido.
2) Abra o pacote e acione o aplicador. Veja a Figura 1. Coloque o polegar no final
da alavanca. Aponte a extremidade da esponja do aplicador para baixo e pressione
firmemente a alavanca para quebrar a ampola interna. Um ruído ou estalar será
notado com a quebra da ampola. Não é necessário continuar pressionando a
alavanca.
3) Mantenha o aplicador apontado para baixo por aproximadamente 10 segundos
para permitir que a solução desça para a esponja; não é necessária pressão
contínua sobre a alavanca e nem que o fluído sature a esponja completamente.
4) Usando um movimento uniforme e de varredura (Figura 2), passe suavemente a
esponja na pele com sobreposição mínima. A pressão firme e / ou pressão para
baixo na alavanca ou no aplicador não é necessária e pode resultar em excesso de
produto ou molhabilidade local. Continue a aplicação até que toda a área
necessária tenha sido coberta. O aplicador pode ser usado em qualquer direção.
Aplique o produto em toda a pele exposta às fezes e / ou à urina, ou a um fluido
corporal irritante. Deixe a área secar por pelo menos 30 segundos (Figura 3). Se
uma área for esquecida, aguarde até que o líquido seque completamente antes de
aplicar o produto adicional.
5) Se o Cavilon Advanced Protetor de Pele for aplicado em áreas de dobra da pele,
certifique-se de que as superfícies estejam separadas para permitir que o líquido
seque completamente (pelo menos 30 segundos) antes de retornar à posição
normal.
6) Quando for usado sob adesivos médicos deixe o produto secar por
aproximadamente 1 minuto antes de cobri-lo. Consulte a parte de Precauções nº 3.
7) Limpe a área afetada conforme necessário. O Cavilon Advanced Protetor de
Pele é resistente à umidade e aos processos de higienização.
8) Reaplicar o produto duas a três vezes por semana. Uma aplicação excessiva
pode resultar no acumulo do produto.
9) O filme desaparecerá da pele e não requer remoção. Se a remoção for desejada,
o filme deve ser removido com um removedor de adesivo contendo
hexametildisiloxano (HMDS).
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Descrição do Produto:
3M™ Cavilon™ Advanced Protetor de Pele é uma solução polimérica de
cianoacrilato, destinada à proteção da pele intacta ou danificada por dermatites
associadas à umidade e ou por lesões de perda superficiais ou parciais de
espessura da pele. Após a aplicação, o líquido seca rapidamente formando um
filme protetor cutâneo com maior durabilidade* e resistente à umidade. É
elastomérico, ou seja, possui propriedades elásticas que proporcionam um filme
flexível cobrindo os contornos da pele. O filme é transparente, uniforme, não
citotóxico e hipoalergênico. Adere-se à pele seca ou úmida e permanece intacto
durante condições de contínua ou repetida exposição à umidade ou irritantes
cáusticos (tais como urina, fezes, e líquidos digestivos). O produto não requer
remoção, possui boa permeabilidade ao oxigênio e vapor.

