3M™ Cavilon™ trajna zaščitna krema
Trajna zaščitna koncentrirana krema zagotavlja edinstveno, dolgotrajno
zaščito pred škodljivim delovanjem telesnih izločkov.
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3M™ Cavilon™ trajna zaščitna krema
Trajna zaščitna koncentrirana krema zagotavlja edinstveno, dolgotrajno
zaščito pred škodljivim delovanjem telesnih izločkov.
Indikacije:

3M Cavilon trajna zaščitna krema ima
več prednosti:

• za zaščito kože pred dražečim delovanjem
telesnih izločkov;
• za preprečevanje poškodb kože zaradi
inkontinence;
• za vlaženje izredno suhe kože;
• za zaščito pordele, razpokane kože.

• je cenovno ugodna - minimalna količina za
dolgotrajen učinek;
• se ne spere hitro - pogosto ponovno nanašanje
ni potrebno;
• zagotavlja zračno zaščito kože pred zunanjo
kontaminacijo;
• ne maši oz. zmanjšuje vpojnosti inkontinenčnih
plenic oz. predlog;
• ne zmanjšuje lepljivosti lepilnih trakov
in obližev;
• ima uravnotežen pH - ohranja naravni
zaščitni plašč kože;
• kožo vlaži in zavira hitro izhlapevanje vode
iz kože;
• deluje kot negovalni in krepilni agens,
ki vzdržuje kožo mehko, gladko in voljno;
• je hipoalergena.

Način uporabe
1. Kremo nanesite na čisto,
suho kože.

2. Uporabite majhno količino trajne
zaščitne kreme 3M Cavilon
in jo nežno vtrite v kožo.
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3. Kremo ponovno nanesite na
suho kožo vsak drugi dan,
pri inkontinenci pa po vsaki
tretji epizodi.

Zelo pomembno:
Uporabite minimalno
količino kreme.
Če je po nanosu koža mastna,
ste uporabili preveč kreme.
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Podatki za naročanje:
Velikost

Pakiranje

3392E

Cavilon trajna zaščitna krema

tuba, 92 g

12 tub

3392S

Cavilon trajna zaščitna krema

vrečka, 2 g

20 vrečk

Za dodatne informacije se obrnite na najbližjega predstavnika 3M.
Obiščite našo spletno stran: www.3M.com/healthcare
I z d e l ki z
a

o sk r b o ra

M

g o ko ž e
in

3

3M (East) AG
Podružnica v Ljubljani
Dimičeva 9
1000 Ljubljana
Tel.: 01-589.77.50
Faks: 01-589.77.77

ne

F519 1201 60
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Kat. št.

3M in Cavilon sta zaščiteni blagovni znamki družbe 3M Company.
© 3M Health Care 2002.

