3MTM CavilonTM
No sting barrier film

Použijte prokázanou ochranu
3MTM CavilonTM No sting barrier film je jedinečný tekutý bariérový film na bázi terpolymerů, který chrání neporušenou nebo poškozenou
kůži před tělními tekutinami, inkontinencí a podrážděním způsobeným lepidly a třením. Je klinicky prokázáno a má i největší důvěru
u klinických lékařů v tom, že zajišťuje vysokou úroveň bariérové ochrany, a sice po dobu až 72 hodin od podráždění způsobeného
inkontinencí.1,2 Společnost 3M má ve skutečnosti více než 70 klinických důkazů dokládajících účinnost a nákladovou efektivnost filmu
Cavilon No Sting Barrier v širokém rozsahu klinických aplikací, což je podstatně více důkazů než u jakékoliv jiné hydratační bariéry nebo
bariérového filmu.3
• Inteligentní volba pro poranění kůže způsobené náplastmi
(MARSI) v okolí míst infuze: Kompatibilní s CHG3
• Klinicky prokázaná, nákladově efektivní, dlouhotrvající
ochrana proti dermatitidě související s inkontinencí (IAD)1,2
• Nezanese ani nesníží absorpční schopnosti
inkontinenčních vložek a plen
• Ochraňuje neporušenou nebo poškozenou kůži
• Sterilní*, necytotoxický3
• Bez alkoholu, při použití nepálí
• Hypoalergenní3

Univerzální produkt pro vaši strategii ochrany kůže
Film Cavilon No Sting Barrier lze použít pro:
• ochranu perineální kůže před působením moči a stolice
• ochranu peristomální kůže před podrážděním vyvolaným
náplastmi, působení moči nebo stolice
• ochranu okolí rány před macerací
• ochranu míst v okolí trubic a přístrojů před macerací
nebo tělními tekutinami
• ochranu kůže před podrážděním, způsobeným adhesivy
• ochranu kůže před podrážděním, způsobeným třením
• ošetření kůže během radiační terapie

Více
důkazů
než u jakékoliv jiné
hydratační bariéry
nebo filmu.

*Poznámka:
Sprej o obsahu 28 ml není po prvním užití sterilní.

Informace o balení:
Velikost

Kódy

Aplikační tyčinka 1 ml

3343E

Aplikační tyčinka 3 ml

3345E

28 ml sprej

3346E
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Cavilon je zapsanou ochrannou známkou společnosti 3M.
Prosím recyklujte. © 3M 2016. Všechna práva vyhrazena

1. Bliss DZ, Zehrer C, Savik K, Smith G, Hedblom E.
Ekonomické posouzení čtyř režimů prevence ochrany
kůže u klientů v pečovatelských domech, kteří trpí
inkontinencí. J WOCN 2007;34(2):143-52.
2. Bale S, Tebble N, Jones VJ, Price PE. Výhody
zavedení nového protokolu péče o kůži u pacientů
v pečovatelských domech. (2004) J.Tissue Viability
14(2):44-50.
3. Údaje společnosti 3M ve spisu.

