3M Hälsovård

3M Cavilon
Durable Barrier Cream
Barriärkräm
• Förbättrad barriär och återfuktande förmåga
• Kan användas både på intakt och skadad hud
• Fri från parabener & parfym
Cavilon Durable Barrier Cream är en koncentrerad,
långtidsverkande barriärkräm som skyddar mot
kroppsvätskor. Dess unika formula kräver färre
appliceringar och mindre kräm vid varje applicerings tillfälle.

Cavilon Durable Cream liknar ingen
annan barriärkräm
1. Unik formula med 3M polymerer och dimetikon för
förbättrat hudskydd och vårdande ämnen för ökad
återfuktning.
2. Evidensbaserad användning: Det finns över 16 dokumenterade kliniska stöd för effekten av Cavilon
Durable barrier cream. Du kan därmed vara säker på
att du erbjuder evidensbaserad vård.

Fördelar
• Koncentrerad – använd mindre mängd kräm vid varje
tillfälle
• Varaktig – står emot upp till tre tvättar
• Försämrar inte absorptionsförmågan i inkontinensmaterial
• PH balanserad – för att bevara hudens normala balans
• Tillför huden fukt och fördröjer avdunstning av vatten
från huden
• Mjukgörande – för att bibehålla en mjuk, slät och
elastisk hud

Användningsområden
• En barriär mot hudirritation av kroppsvätskor
• Förebyggande av hudskador i samband med inkontinens / diarré

• Erbjuder en hudskyddande barriär som andas – skyddar huden från kontamination

• Fuktighetsbevarande vid mycket torr hud

• Går att fästa förband och tejp ovanpå – minskar inte
häftämnenas vidhäftande förmåga

• Skydd av narig och sprucken hud

• Parfym- och parabenfri

• Kan användas både på intakt och skadad hud

Varaktig + koncentrerad = Ekonomiskt fördelaktig

Applicering
1.

Säker att använda på intakt och skadad hud.

2. Applicera en liten mängd Cavilon Barrier Cream på
torr och rengjord hud, smörj in.
3. Applicera ny Cavilon Durable Barrier Cream varannan dag eller efter var tredje hudrengöring.

Beställningsinformation
3M art nr

Storlek

Ant/fp

Fp/lev fp

3392G

92 g/tub

1 tub

12 tuber

3391G

28 g/tub

1 tub

12 tuber

3392GS

2 g/kuvert

20 kuv/fp

12 fp
Tub
92 g
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