
För daglig 
helkroppstvätt  
– rengör och 
återfuktar huden
Cavilon snabbtorkande 
tvättservetter erbjuder en 
kombination av skonsam 
rengöring och hudvård för 
sängliggande patienter och är ett 
bekvämare och enklare alternativ 
till traditionell tvätt i sängen. Vi 
rekommenderar en förpackning 
per patient och dag. Använd en 
tvättservett för var och en av 
de åtta kroppsområdena och 
kassera sedan servetten. Kan 
användas i rumstemperatur eller 
värmas i mikrovågsugn (se text på 
förpackningen).

En tidsbesparande 
produkt
Studier visar att tidsåtgången för 
helkroppstvätt reduceras med 
upp till 43 % (ca 11 minuter) vid 
användning av tvättservetter 
kontra den traditionella 
tvättproceduren1. Detta frigör 
tid som kan användas till andra 
viktiga omvårdnadsaktiviteter.
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Katalognr. Produktbeskrivning Storlek Tvättservetter/
Förpackning

Förpackning/
Kartong

9272 3M Cavilon Bathing & Cleansing Wipes 20 x 30 cm 8 12 12

En hygienisk produkt
Det står allt klarare att sjukhusmiljön 
är en reservoar för mikroorganismer 
som ligger bakom sjukhusförvärvade 
infektioner. Särskilt tvättfat  har 
identifierats som reservoarer 
för bakterier2. Cavilon Bathing 
& Cleansing Wipes innebär en 
hygienisk tvättprocedur som minskar 
risken för korskontamination.
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Cavilon Bathing & Cleansing Wipes 

PH-balanserad
Hudvänlig rengöring, bevarar 
hudens naturliga sura 
skyddsbarriär

Medicinteknisk produkt
CE-märkt Enligt MDD 93/42/EEC 
ISO 13485-certifierad
tillverkningsanläggning

Återfuktar huden
Vårdar torr hud

Mjukt material
Hudvänligt
Behagligt för patienten

Snabbtorkande
Ingen handduk behövs 
Behagligt för patienten

Biologiskt  
nedbrytbart material
Miljövänlig

Hypoallergen
Produkten rengör patients hud 
utan att orsaka irritation

Fri från parfym & 
parabener
Hudvänlig


