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Cavilon™ No Sting – Hudbarriärfi lm
Eff ektivt och pålitligt hudskydd i upp till 72 timmar
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Cavilon™ No Sting Barriärfilm är en unik terpolymerbaserad, alkoholfri vätskebarriärfilm som när den appliceras på 
huden snabbt torkar och bildar en transparent, skyddande film. Filmen skyddar intakt eller skadad hud från urin, 
avföring, övriga kroppsvätskor, häftämnen och friktion i upp till 721 timmar.

3M har över 70 kliniska studier som stödjer både effektiviteten och kostnadseffektiviteten hos Cavilon No Sting 
Barriärfilm i ett flertal olika kliniska tillämpningar. Detta är betydligt mer än någon annan barriärfilm.

Cavilon No Sting:

• Skyddar skadad och intakt hud
• Tunn och transparent
• Genomsläpplig vattentät barriär
• Alkoholfritt, svider inte2

• Steril, hudvänlig och icke-cytotoxisk3

• Allergivänlig
• Kompatibel med CHG

 

Starka kliniska bevis

En hälsoekonomisk studie avseende förebyggande av Inkontinens Relaterad Dermatit (IAD) visar att användning 
av Cavilon No Sting Barriärfilm tre gånger i veckan är lika effektiv för att motverka uppkomsten av IAD som 
hudbarriärprodukter som måste appliceras efter varje inkontinensepisod.* Samma studie visar också att användandet av 
Cavilon No Sting Barriärfilm tre gånger per vecka för att motverka hudskador ger en signifikant lägre totalkostnad än för 
motsvarande produkter.

*  Bliss D, et al. An economic evaluation of four skin damage prevention regimens in nursing home residents with incontinence. Journal of Wound 
Ostomy and Continence Nursing. 2007; 34(2): 143-152.

Cavilon No Sting Barriärfilm ingår i 3M: S ”IAD Care Pathway” ett koncept för att förebygga och behandla IAD.

Ett beprövat och kostnadseffektivt val



3 3

Användning:

1. Rengör och torka huden före applicering.

Applikatorpinne: Stryk ut en jämn film över området som ska skyddas.

Cavilon No Sting finns som sterila engångsapplikatorer för exakt applicering av 
mindre hudområden t.ex. runt sårkanter, stomier, dränage och under häftande 
material.  1 ml täcker ca 10 cm2 och 3 ml täcker ca 30 cm2. 

Sprayflaska: Håll flaskan 10-15 cm från huden och spraya över hela hudområdet 
som ska skyddas med en mjuk, svepande rörelse. 

Ger en enkel och kostnadseffektiv applicering av större hudområden, t.ex. hud-
skydd vid inkontinens. 28 ml ger cirka 150 appliceringar per flaska.

2. Låt filmen torka i 30-60 sekunder. Om Cavilon No Sting appliceras i hud-
veck, håll isär huden tills filmen har torkat.

3. Reapplicering rekommenderas efter varannan till var tredje dag (48-72 
timmar) eller oftare vid behov. Om barriärfilmen används under häftande 
förband rekommenderas reapplicering vid förbandsbyte.

4. Det är inte nödvändigt att avlägsna barriärfilmen, den kommer att försvinna 
av sig själv efter cirka 72h. Den kan avlägsnas med de flesta medicinska 
häftborttagningsmedel.

Observera
Undvik att använda andra barriärprodukter, salvor eller krämer i kombination 
med Cavilon No Sting, då den kan avlägsna eller minska produktens effektivitet.
Cavilon kan användas på vuxna och spädbarn över 1 månads ålder.

Produkten ska inte användas på infekterad hud, t.ex. svampinfektion. I flytan-
de form är Cavilon No Sting brandfarlig. Håll åtskild från gnistor, flammor och 
andra antändningskällor. Cavilon No Sting ska inte användas i samband med 
diatermi eller under diatermiplattor.

Hur fungerar Cavilon No Sting?
Cavilon™ No Sting är en vätska som appliceras på torr och ren hud. Den torkar efter ca 30 sekunder och bildar en tunn, 
transparent och skyddande barriärfilm på huden.
Barriären är vattentät och tvättas inte bort med tvål och vatten. Cavilon No Sting skyddar effektivt huden mot friktion 
och irriterande ämnen till exempel faeces, urin, sårvätska och häftämnen.



3M Svenska AB
Hälsovård
Bollstanäsvägen 3
191 78 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00 vxl
Fax: 08-92 29 100
kundservice@mmm.com www.3M.se/healthcare

3M och Cavilon är registrerade varumärken hos 3M Company.
Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige. ©3M 2016. 
Alla rättigheter förbehålles. BR530032-2SE160713

Användningsområden

3M Cavilon No Sting Barriärfilm
skyddar huden från fukt och friktion.

Hudskydd vid centrala infarter

Hudskydd för friktion vid häl och armbåge

Hudveck

Hudskydd vid kirurgiska snitt

Hudskydd vid perifiera infarter

Hudskydd vid sårbehandling med negativt tryck

Hudskydd vid uridom
Hudskydd vid inkontinens & IAD*

Skydd mod hudirritation vid protesanvändning

* IAD = Inkontinens Relaterad Dermatit
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3M Art nr Produkt Ant/fp Ant fp/lev fp
3343N  1 ml applikator 25 4
3345N  3 ml applikator 25 4
3346N 28 ml sprayflaska 12 1
3346NP 28 ml sprayflaska 1 12

Cavilon™ No Sting erbjuder ett långtidsverkande hudskydd mot vätskor, fukt och irriterande ämnen och kan användas 
på både intakt och skadad hud.

Friktion från syrgasmasker och tuber

Dränage

Hudskydd runt stomier

Skydd runt sårkanter 

Hudskydd vid matningssonder

Maceration kring tracheostomier

3M Cavilon No Sting Barriärfilm ingår i 3M:S ”IAD Care Pathway” ett 
koncept för att förebygga och behandla IAD. 
För mer information besök: www.cavilon.se 


