
Applicering av 3M™ Cavilon™ Advanced  
Skin Protectant 
För prevention och behandling av inkontinensrelaterad dermatit (IAD)



Varje applikator täcker ett område ungefär lika 
stort som ett A4-papper.

Utrustning som behövs:  

•	 	3M™	Cavilon™	Bathing	&	
Cleansing	Wipes	eller	rent	
vatten

•	 Mjuk	tvättlapp	som	inte	
luddar	

•	 	3M™	Cavilon™	Advanced	
Skin	Protectant

•	 Undersökningshandskar

Mer än en applikator kan användas 
om det behövs för att täcka större 
områden.
Se	produktdatablad	för	ytterligare	
information	om	kontraindikationer,	
försiktighetsåtgärder	och	varningar.

Hur du applicerar  
3M™ Cavilon™ Advanced  
Skin Protectant 
För prevention och behandling av inkontinensrelaterad dermatit (IAD)

Förbered utrustningen

Placera och tvätta patienten

*Använd	ej	Cavilon	Advanced	hudskyddsmedel	i	kombination	med	produkter	som	innehåller	en	barriär	(t.ex.	dimetikon).

Byt handskar
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Placera patienten	(exponera	huden	som	
skall	tvättas,	men	håll	patienten	så	täckt	
som	möjligt	för	värme	och	integritet).	

Rengör huden noggrant och försiktigt 
med	ett	pH-balanserat	rengöringsmedel.	
t.ex.	3M	Cavilon	Bathing	&	Cleansing	
Wipes	eller	rent	vatten.	Torka	försiktigt	
av	området	av	intakt	hud	efter	behov.	
Om	områden	med	skadad	hud	finns	kan	
evenutell	sårvätska	torkas	av	med	en	
kompress.
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Placera din utrustning på	en	ren	yta.	 Öppna förpackningen med	Cavilon	
Advanced	hudskyddsmedel	och	låt	
applikatorn	ligga	kvar	i	plastpåsen.

Byt handskar. 



Låt Cavilon Advanced hudskyddsmedel torka i minst 60 
sekunder före	applicering	av	ett	häftande	förband	eller	tejp.	
	

Filmen kommer att nötas bort och kräver ingen borttagning.	I	händelse	av	att	
du	önskar	avlägsna	produkten	använd	ett	häftämnesborttagningsmedel	som	
innehåller	hexametyldisiloxan	(HMDS)	eller	silikonpolymer.	

Det är lämpligt att använda ett häftämnesborttagningsmedel som innehållande 
HMDS eller silikonpolymer när helst du avlägsnar ett häftande förband 
eller kirurgisk tejp från ett område som täckts med Cavilon Advanced 
hudskyddsmedel.

Applicering av 3M™ Cavilon™ Advanced hudskyddsmedel

Ytterligare information

Fatta applikatorn och placera din 
tummen på utkanten av spaken.
Rikta	applikatorns	skumsvamp	nedåt	och	
tryck	ordentligt	på	spaken	för	att	bryta	den	
inre	ampullen.
Du kommer att höra ett knäppande eller 
poppande ljud när ampullen bryts. Det 
är inte nödvändigt att fortsätta trycka på 
spaken.

Återapplicera produkten 2 gånger 
per vecka. Cavilon	Advanced	
hudskyddsmedel	är	vattentätt	och	
avlägsnas	inte	vid	rutintvätt.	Mer	frekvent	
applicering	kan	resultera	i	att	produkten	
byggs	på	i	lager	på	lager.

Applicera Cavilon Advanced 
hudskyddsmedel genom att försiktigt 
stryka med skumsvampen över det 
drabbade området och kringliggande 
hud. Använd	en	jämn,	svepande	rörelse	
med	minimal	överlappning	av	produkten.	
Applikatorn	kan	användas	i	vilken	riktning	
som	helst.

Det finns inget behov av att trycka 
ned applikatorn ytterligare under 
appliceringen, då detta kan resultera i det 
blir onödigt blött och ansamling av vätska.

Låt området torka åtminstone 30 
sekunder. Om	ett	område	förbisetts	
väntar	du	tills	vätskan	har	torkat	helt	innan	
du	applicera	mer.

Håll applikatorn nedåtriktad i ca 10 
sekunder för	att	tillåta	vätskan	rinna	ut	i	
skumsvampen.	Vätskan	rinner	nedåt	med	
gravitationen	så	du	behöver	inte	behålla	
trycket	på	spaken.

Vätskan kommer inte helt att blöta igenom 
svampen i ytterkanterna.

Om Cavilon Advanced hudskyddsmedel 
appliceras innuti ett hudveck eller annat 
område med hud-mot-hud kontakt, se	till	
att	hudytorna	separeras	så	att	vätskan	kan	
torka	helt	(åtminstone	30	sekunder)	innan	
huden	tillåts	återgå	till	normal	position.	

Fortsätt appliceringen tills hela området 
som ska behandlas har täckts. Det	är	
viktigt	att	applicera	produkten	på	all	hud	
om	utsätts	för	avföring	och	/	eller	urin.
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Upptäck hur 3M™ Cavilon™ Advanced  
Skin Protectant kan ge dig möjlighet att
stoppa, omvända, förebygga - och hjälpa till 
att göra slut på - IAD.
För	mer	information,	besök	3M.co.uk/EndIAD	eller	kontakta	din	lokala		
3M	representant.

3M Svenska AB
Avdelning Hälsovård
Critical & Chronic Care Solutions Division
Bollstanäsvägen	3
191	89	Sollentuna
Tel	08-92	21	00
Fax	08-92	22	89
Email	kundservice@mmm.com

www.3M.se

	
Cavilon	är	varumärken	inom	3M	Company.
©	3M	2017.	Alla	rättigheter	reserverade.	BR531145-1SE170504.

Beställningsinformation
3M™	Cavilon™	Advanced	Skin	Protectant

3M Art. no Storlek St/fp

5050G 2,7ml	applikator 20


