3MTM CavilonTM
Durable Barrier Cream
Nový a vylepšený

Zlatý standard pro ochranu zranitelné kůže
Krém 3MTM CavilonTM Durable Barrier Cream nyní poskytuje
vylepšenou hydratační bariéru kůže ohrožené poškozením.
Společnost 3M si dala za cíl zlepšit
vlastnosti krému Cavilon Durable Barrier
Cream a dala přitom na rady odborníků
v tomto oboru. Co se týče ochrany,
zavedla zlatý standard. Tento krém byl
vylepšen tak, aby zajistil:
• Zlepšenou hydrataci a bariérovou
ochranu1
• Bezpečné použití na poraněnou kůži2
• Jednotlivá balení – tuby po 28 g a 92 g

Výhody:
• Jedinečný přípravek na bázi polymerů
• Koncentrovaný – nevyžaduje tak časté
použití, při každém použití se aplikuje
menší množství přípravku než
u typických hydratačních bariér
• Nezanáší inkontinenční vložky, pleny
a nesnižuje jejich absorpční schopnost3
• Je odolný proti omytí – eliminuje
potřebu časté replikace4
• Zabezpečuje přilnutí náplastí a krytí
• Hypoalergenní 1
• Kompatibilní s CHG1

Krém Cavilon Durable Barrier Cream se
nyní doporučuje pro následující použití:
• Jako bariéra proti podráždění 		
způsobenému tělními tekutinami
• K zamezení vzniku opruzenin při 		
inkontinenci a k jejich ošetření
• Jako hydratační krém pro velmi
suchou kůži

Informace o balení:
Velikost

Kód produktu

sáček 2 g

3392GS

tuba 28 g

3391G

tuba 92 g

3392G
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