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Het voorkomen van huidletsels
bij gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM’s).
Frequently asked questions.
Een adequate pasvorm en afdichting van de ademhalingsmaskers met de huid is nodig om
de verwachte en effectieve blootstellingsvermindering te bewerkstelligen. De juiste afdichting
zorgt dat het grootste deel van de ingeademde lucht door het filtermateriaal van het masker gaat.
Alles wat de pasvorm en de afdichting van het masker verstoort, leidt tot een verlaging van het
maximaal realiseerbare beschermingsniveau.
Algemene tips voor huidbescherming bij het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen voor
het gezicht (PBM’s) zijn onder andere het kiezen van een huidbeschermingsproduct dat:
• de afdichting van het masker en/of de pasvorm van andere persoonlijke beschermingsmiddelen
voor het gezicht niet verstoort
• niet van je huid, op de gezichtsbescherming wordt overgedragen
• de huid beschermt tegen wrijving en vocht (waterproof)
• ademend is en vocht laat verdampen van de huid
• niet hoeft te worden verwijderd of afgewassen
• een laag risico op huidirritatie heeft
• Lees en volg altijd alle gebruiksinstructies voor het ademhalingsmasker, inclusief het uitvoeren
van een afdichtingstest telkens het masker wordt opgezet
3M oplossingen helpen de huid te beschermen zonder de pasvorm van het masker te beïnvloeden:
• 3M™ Cavilon™ Niet-Prikkende Barrièrefilm
• 3M™ Cavilon™ Advanced
Bovendien moet de drager elke keer dat een ademhalingsmasker wordt opgezet een afdichtingstest
uitvoeren. Als een succesvolle afdichtingstest niet kan worden uitgevoerd, mag de drager het
product niet met het ademhalingsmasker gebruiken.
Andere verbanden, zoals polyurethaanschuimverbanden en hydrocolloïden, mogen niet worden
gebruikt in het gezicht onder de afdichtingen van het ademhalingsmasker, omdat ze naar
verwachting de pasvorm van het masker zullen verstoren.

Kan ik zalven (bijv. vaseline) gebruiken om mijn huid te beschermen onder
een 3M ademhalingsmasker?
3M raadt het gebruik van vaseline (ook bekend als petrolatum), zalven of dikke crèmes niet aan
vanwege de mogelijke interferentie met de afdichting van de 3M ademhalingsmaskers. Vaseline kan
ervoor zorgen dat het masker wegglijdt op het gezicht.
Kan ik 3M™ Cavilon™Niet-Prikkende Barrièrefilm gebruiken om mijn huid te beschermen onder
een 3M ademhalingsmasker
Ja, zal helpen de intacte huid te beschermen tegen vocht en wrijving en, bij correct gebruik wordt
niet verwacht dat het de pasvorm van 3M ademhalingsmaskers verstoort.
• De 1ml wipe of 1ml applicator moet worden gebruikt
• Het product moet worden aangebracht op een schone, droge huid op elke plaats waar het
ademhalingsmasker wrijving kan veroorzaken en/of waar vocht zich kan ophopen, bijvoorbeeld
de neusbrug, de wangen, de bovenkant van de oren of het voorhoofd
• Het product kan op het gezicht worden gebruikt, maar niet in het oog of op het ooglid
• Het product dient volledig te drogen (minstens 90 seconden) voordat het ademhalingsmasker
wordt opgezet. Hierdoor kan de vloeistof op de huid drogen en kunnen dampen worden
afgevoerd
• De geur zal verdwijnen als het product opdroogt
• Lees en volg altijd alle gebruiksinstructies van het ademhalingsmasker en voer een afdichtingstest
uit telkens u het masker opzet
• We raden aan te beginnen met een éénmalige dagelijkse toepassing. Als de gebruiker een
ophoping van het product ervaart, verlaag dan de toepassingsfrequentie, bijv. tot 3 keer per week
• Cavilon Niet-Prikkende Barrièrefilm hoeft niet te worden verwijderd, maar kan worden verwijderd
met een lijmverwijderaar van medische graad
• Telkens wanneer een beademingsmasker wordt opgezet, moet de drager een afdichtingstest
doen. Als een succesvolle gebruikerscontrole niet kan worden uitgevoerd, mag de drager het
product niet gebruiken samen met het ademhalingsmasker
Als mijn huid al beschadigd is, welk type huidbeschermingsproduct kan ik dan gebruiken
onder mijn 3M?
3M™ Cavilon™ Advanced kan worden gebruikt om de beschadigde huid te helpen beschermen,
bijv. Tegen wrijving of andere oppervlakkige huidbeschadigingen.
• De 0,7ml applicator wordt aanbevolen
• Het product kan op het gezicht worden gebruikt, maar niet in of rond het oog
• Het product moet in een dunne laag worden aangebracht
• Het product moet volledig drogen (minstens 90 seconden) voordat het ademhalingsmasker wordt
opgezet. Hierdoor kan het vocht op de huid drogen en kunnen dampen worden afgevoerd
• Bij het aanbrengen kan een geur worden waargenomen als het oplosmiddel verdampt.
De geur zal verdwijnen als het product opdroogt
• Lees en volg altijd alle gebruiksinstructies van het ademhalingsmasker, en voer een
afdichtingstest uit telkens u het masker opzet
• Wij raden aan 2–3 maal per week aan te brengen. Als u een ophoping van het product opmerkt,
verlaag dan de toepassingsfrequentie, bijv. tot 1-2 keer per week
• Cavilon Advanced moet niet verwijderd worden, maar kan verwijderd worden met een medische
kleefstofverwijderaar die hexamethyldisiloxaan of silicone bevat
• Telkens wanneer een beademingsmasker wordt opgezet, moet de drager een afdichtingstest
uitvoeren. Als een succesvolle gebruikerscontrole niet kan worden uitgevoerd, mag de drager het
product niet samen met het ademhalingsmasker gebruiken.

Kan ik 3M™ Cavilon™ Advanced met de grotere 2.7ml applicator gebruiken?
De 0,7 ml** heeft de voorkeur. Als de 2,7 ml** applicator wordt gebruikt, worden de volgende
stappen aanbevolen om het druppelen of samenlopen van vloeistoffen tijdens het aanbrengen
tot een minimum te beperken:
• Open de verpakking en hou ze bij de hand
• Activeer de applicator zodat het schuimpad de vloeistof absorbeert
• Druk de foam applicator tegen de witte verpakkingsflap om het overschot aan vloeistof
uit te drukken
• Breng vervolgens aan zoals aangegeven
Zal het gebruik van Cavilon Niet-Prikkende Barrièrefilm of Cavilon Advanced
de decontaminatie beïnvloeden?
Zodra de huid volledig droog is, geeft Cavilon Niet-Prikkende Barrièrefilm of Cavilon Advanced
naar verwachting niet af op het ademhalingsmasker. Echter, 3M heeft de maskers niet getest
op de aanwezigheid van resterende barrièrefilm of huidbeschermend middel, of de impact die
dit materiaal zou kunnen hebben op ontsmettingsprocessen.
Kan ik een verband onder het 3M ademhalingsmasker dragen als mijn huid beschadigd is?
3M raadt het gebruik van verbanden zoals polyurethaanschuimverband en hydrocolloïden af.
Dit soort verbanden kan de dichting tussen het masker met de wangen en de neus beïnvloeden
en zo de beoogde beperking van het blootstellingsniveau in gevaar brengen.
• Als het gebruik van een verband gewenst is, selecteer dan het dunste beschikbare verband
(bijv. 3M™ Tegaderm™ Transparent Film Dressing) en voer een pasvormtest uit, evenals een
afdichtingstest elke keer dat het beademingsapparaat wordt opgezet
• De pasvormtests moeten worden uitgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften of,
wanneer de plaatselijke voorschriften geen pasvormstests voorschrijven, volgens een erkend
pasvormtestprotocol
• Voor ademhalingsmaskers met verstelbare hoofdbandjes is het belangrijk dat u de 3M
ademhalingsmaskers niet te strak aantrekt, omdat dit de afdichting met de huid kan verstoren
en het risico op drukgerelateerde huidbeschadiging kan vergroten
Opmerking: Verbanden of barrièrefilms kunnen worden gebruikt om zones met huidbeschadiging
onder middelen, zoals gelaatsschermen, te helpen voorkomen of te bedekken, wanneer
de pasvorm en afdichting niet cruciaal is voor de werking van de beschermingsmiddelen.
*Raadpleeg de bijsluiters (gebruiksaanwijzing) van Cavilon No Sting Barrier Film voor volledige indicaties en instructies voor
gebruik, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.
**Uitsluitend voor eenmalig gebruik.
1 Er is geen effect op de pasvorm van het ademhalingsmasker waargenomen in studies waarin de pasvorm van de filterende
gezichtsmaskers met en zonder aanbrengen van Cavilon producten op de huid werd vergeleken, zoals aangetoond in de
gebruikshandleiding. Als er enige twijfel of bezorgdheid bestaat over het effect van deze producten op de afdichting van
het ademhalingsmasker, moet de pasvorm worden getest bij werknemers waarbij deze producten werden aangebracht
op de huid zoals ze dit zouden doen bij het dragen van een ademhalingsmasker.
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