3M™ Cavilon™ Advanced käyttöohje

Tarvittavat tuotteet:
•	3M™ Cavilon™ Pesu- ja
puhdistuspyyhkeet tai
pelkkää vettä

Ohje 3M™ Cavilon™ Advanced
Ihonsuojakalvon käyttöön

• Nukkaamattomia liinoja
•	3M™ Cavilon™ Advanced
Ihonsuojakalvoa

Kosteuden aiheuttamien ihovaurioiden (MASD)
ennaltaehkäisyyn ja hoitoon

• Suojakäsineet

Esivalmistelut
1
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Laita tuotteet puhtaalle tasolle.

Avaa Cavilon Advanced Ihonsuojakalvon
pakkaus ja anna aplikaattorin olla
muovisessa pussissa.

Laita potilas hyvään asentoon ja puhdista iho
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Vaihda suojakäsineet
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Laita potilas hyvään asentoon
(paljasta vain puhdistettava ihoalue
ja peittele muuten potilas, jotta potilaalla
on lämmin ja hyvä olla).

Puhdista ihoalue hellävaraisesti
pH-tasapainoitetulla puhdistusaineella
tai pelkällä vedellä. Kuivaa alue varovasti.
Jos iho on rikkoutunut ja erittävä, kuivaa
ihoaluetta tarvittaessa taitoksella..

Aplikaattorista riittää ihonsuojakalvoa noin A4
paperin kokoiselle ihoalueelle.
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Vaihda suojakäsineet.

Voit käyttää useamman aplikaattorin
tarvittaessa peittämään koko ihoalueen.
Katso Cavilon Advanced
Ihonsuojakalvon käyttöohjeet mahdollisia
kontraindikaatioita, varotoimenpiteitä ja
varoituksia varten.

*Cavilon Advanced Ihonsuojakalvoa ei tule käyttää minkään muun ihonsuojatuotteen kanssa (esim. dimeticone).

Sivele 3M™ Cavilon™ Advanced Ihonsuojakalvo
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Tartu aplikaattoriin ja aseta peukalo
vivun päähän.
Osoita aplikaattorin vaahtomuovipää
alaspäin ja paina vipu peukalolla alas,
jotta aplikaattorin ampulli rikkoutuu.
Voit kuulla poksahtavan äänen, kun ampulli
rikkoutuu; vipua ei tarvitse enää painaa
tämän jälkeen.

9

Jatka tuotteen levittämistä hoidettavalle
ihoalueelle, kunnes koko alue on käsitelty
ihonsuojakalvolla. On tärkeää käsitellä
kosteudelle altistuva ihoalue kokonaan
ihon altistuessa eritteille, kuten uloste
tai virtsa.
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10
sek.

Pidä aplikaattori osoitettuna alaspäin
ja anna nesteen valua noin 10 sekunnin
ajan alaspäin vaahtomuoviin. Neste
valuu itsestään alas, eikä vipua tarvitse
enää painaa.
Neste ei täysin imeydy vaahtomuovin
reunoille saakka.

8

Sivele vaahtomuoviaplikaattorilla
Cavilon Advanced Ihonsuojakalvoa
vahingoittuneelle alueelle sekä
ympäröivälle iholle. Tee tasaista ja
sivelevää liikettä ja vältä päällekkäistä
pyyhkimistä. Aplikaattorilla voi pyyhkiä
kaikkiin suuntiin. Aplikaattorin vipua
ei tarvitse painaa enää tässä vaiheessa.
Aplikaattoria ei tarvitse puristaa.
Ylimääräinen puristaminen saattaa
aiheuttaa nesteen valumista ja ihoalueen
liiallista kastumista.
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Anna ihonsuojakalvon kuivua iholla
ainakin 30 sekuntia levittämisen jälkeen,
kunnes pinta tuntuu kuivalta. Mikäli jokin
ihoalue on jäänyt käsittelemättä, odota
kunnes ihonsuojakalvo on täysin kuivunut
ennen kuin levität iholle lisää tuotetta.
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Jos olet sivellyt kalvoa poimuiselle
ihoalueelle tai alueelle, jossa ihot ovat
vastakkain, pidä ihoalueet erillään
ja anna kalvon kuivua kunnolla
(vähintään 30 sekuntia).

Lisätiedot
Huomioi, että 30 sekuntia on minimiaika ihonsuojakalvon kuivumiselle.
Kuivumisaika voi vaihdella yksilöllisesti potilaiden / hoitokoti asukkaiden välillä
riippuen ihotyypistä, altistuksesta ja ihorikon aiheuttajasta. Kuivumisaika voi
vaihdella 30 sekunnista aina 5 minuuttiin tai kauemmin. Varmista, että tuotetta
on iholla sopiva määrä. Anna ihonsuojakalvon kuivua rauhassa kunnes
se on “pintakuiva”. Tämä on tärkeää etenkin niillä potilailla, joilla on
inkontinessivaippa /-suoja.

Ihonsuojakalvoa tulee levittää kaksi kertaa
viikossa. Cavilon Advanced Ihonsuojakalvo
on vedenkestävä eikä se lähde
peruspuhdistamisen yhteydessä. Liiallinen
kalvon lisääminen kasaantuu iholle.

Kalvo kuluu itsestään pois, eikä sitä tarvitse erikseen poistaa.
Jos kalvo halutaan poistaa jostain syystä, käytä liimanpoistoainetta
(tulee sisältää: hexamethyldisiloxane tai silikonipolymeriä).
On suositeltavaa käyttää liimanpoistoainetta (tulee sisältää: hexamethyldisiloxane
tai silikonipolymeriä), kun liimallista sidosta tai teippiä poistetaan ihoalueelta, joka
on käsitelty Cavilon Advanced Ihonsuojakalvolla.

Koe kuinka 3M™ Cavilon™ Advanced
ihonsuojakalvo antaa sinulle voimia pysäyttää,
kumota, ennaltaehkäistä – ja lopettaa – MASD
(moisture associated skindamage).
Lisätietoja osoiteessa 3M.fi tai ota yhteyttä paikalliseen tuoteasiantuntijaan.

Tilaustiedot

3M™ Cavilon™ Advanced Ihonsuojakalvo
3M Tuotenumero

Koko

kpl/pakk.

5050G

2,7 ml applikaattori

20

5050G-4P

2,7 ml applikaattori
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Suomen 3M Oy
Terveydenhoitotuotteet
Keilaranta 6
02510 ESPOO
Puh. (09) 52 521
www.3M.fi
www.Cavilon.fi
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