
Účinná ochrana
      pokožky

v každém věku

3M™ Cavilon™

Nedráždivý bariérový fi lm

Ochranný bariérový krém 



3M™ Cavilon™

Nedráždivý bariérový fi lm

Film chrání pokožku před macerací a drážděním v důsledku přítomnosti moči, 

stolice, exsudátu z rány, adhezivních materiálů a třecích sil.

• Nedráždí tkáně a nepůsobí bolest

• Není cytotoxický

• Neobsahuje alkohol

• Bezbarvý, transparentní

• Propustný pro kyslík a vodní páry

• Na jednu aplikaci účinkuje až 72 hod.

• Hypoalergenní

Chrání porušenou 
kůži při inkontinenci. 

Ošetření okolí drenáží, 
stomií a ran.

Ošetření okolí I.V. 
vstupů.

Chrání pokožku 
před adhezivy.

Indikace a aplikace

Bariérový fi lm 3M Cavilon působí jako ochranná bariéra mezi kůží a dráždivými 

tělesnými tekutinami. Doporučujeme používat jako preventivní ošetření v okolí 

tracheostomií a drénů, na okolí secernujících ran, i.v. katetrů (pouze ve sterilní 

verzi) a při riziku poškození kůže adhezivními materiály. Jeho účelem je působit 

jako bariéra proti chemickému a částečně i mechanickému dráždění.

Nanáší se na čistou suchou kůži. Aplikaci je třeba opakovat po 48-78 hodinách 

(v běžných podmínkách). Nepoužívejte na infi kované oblasti (př. mykózy) nebo 

jako náhradu sterilního krytí.

Léčba již poškozené kůže 
a prevence macerace

Ošetření ran



3M™ Cavilon™

Ochranný bariérový krém

Indikace a aplikace

Vhodné pro inkontinentní a plenované pacienty.

Aplikujte denně nebo po každém 3.-4. mytí.

Kyslík

Vodní pára
Pokožka

Tělní tekutiny (moč)

a dráždidla

24 hod.

bariérový fi lm

Zvlhčení

Cavilon TM

Durable 
Barrier Cream

Krém chrání nenarušenou nebo jen podrážděnou (zarudlou) pokožku před 

působením stolice, moči a jiných tekutin. Pokožku hydratuje a pomáhá ji 

zachovat jemnou a vláčnou.

• Prodyšný, voděodolný 

• Trvanlivý, se zvýšenou odolností proti smytí

• Stačí nepatrné množství pro dostatečnou ochranu

• Vhodné pro inkontinentní a plenované pacienty

•  Díky hypoalergennímu složení též vhodný pro ošetření pokožky kojenců 

a malých dětí

Nesnižuje absorpční funkci plen a podložek

(rychle a dokonale se vstřebává do pokožky,

nestírá se na lůžkoviny nebo savé plochy)

Neomezuje adhezivní funkci – lepení

(nedochází ke znehodnocení dalších materiálů)

Jak funguje ochranný krém 
3M™ Cavilon™?



3M Česko, spol. s r. o.
V Parku 2343/24

148 00 Praha 4

Tel.: 261 380 111

Fax: 261 380 110

www.3M.cz/Cavilon 3M a Cavilon jsou ochranné známky společnosti 3M.

3M™ Cavilon™

•  Použijte Cavilon nedráždivý bariérový 
fi lm

 -  na ochranu a léčbu podrážděné

nebo poškozené pokožky

 -  okolo ran jako dlouhodobou ochranu.

•  Použijte Cavilon ochranný bariérový 
krém

 -  na nepoškozenou pokožku jako prevenci 

před dráždivými tělními tekutinami. 

Primární použití pro inkontinentní 

pacienty (děti i geriatrické pacienty)

Jak poznám, který Cavilon použít pro své pacienty?

3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film - Nedráždivý bariérový fi lm

3M™ Cavilon™ Durable Barrier Cream - Ochranný bariérový krém

kat. číslo popis ks/balení VZP

3343E tampón 1 ml 25 -

3343P tampón 1 ml 5 81422

3345E tampón 3 ml 25 -

3345P tampón 3 ml 5 80864

3346E spray 28 ml 12 -

3346P spray 28 ml 1 80863

kat. číslo popis ks/balení VZP

3391E tuba 28 g 1 -

3392E tuba 92 g 1 -

3392S sáček 2 g 20 -

Jak mohu objednat Cavilon?

Cavilon můžete objednat pod uvedenými katalogovými čísly v následujícím provedení 
a balení.

Cavilon zakoupíte v lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb prostřednictvím 
naší distribuční sítě:

Kde mohu Cavilon zakoupit?

e-mail: info@alliance-healthcare.cz
telefon: 800 310 101

Mediset Chironax s.r.o.
Boženy Němcové 54
370 01  České Budějovice
Tel.: 387 311 874
www.mediset.cz




