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Como Aplicar o 3M™ Cavilon™ 
Advanced Protetor de Pele
Redução do Risco, Tratamento e Gerenciamento 
da Dermatite Associada à Incontinência (DAI)

• 3M™ Cavilon™ Limpador de Pele 
sem Enxágue ou água, conforme 
protocolo institucional

• Lenços secos macios

• 3M™ Cavilon™ Advanced Protetor  
de Pele

• Luvas para procedimentos

Materiais necessários:

Prepare os materiais

Posicione e limpe o paciente

Área de aplicação*

Limpe a pele delicadamente com Cavilon 
Limpador de Pele sem Enxágue conforme 
protocolo institucional. Se necessário, seque 
delicadamente as áreas de pele intacta. Se 
existirem áreas de erosão (desnudadas), 
o excesso de drenagem serosa ou sero-
sanguínea pode ser eliminado com uma gaze, 
se necessário.

Abra o pacote de 
Cavilon Advanced 
Protetor de Pele e 
mantenha o aplicador 
na embalagem.

Umedeça 
previamente vários 
lenços com Cavilon 
Limpador de Pele 
Sem Enxágue ou 
água e separe.

Posicione o paciente. Troque as suas luvas.

Mais de um aplicador pode ser usado se for preciso cobrir áreas maiores.
Consulte as instruções de uso do produto Cavilon Advanced Protetor de 
Pele para obter informações adicionais relacionadas a contraindicações, 
precauções e advertências.
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* Cada aplicador cobrirá aproximadamente 625 cm2 (25 x 25 cm)



Aplicando Cavilon Advanced Protetor de Pele

Informações Adicionais

Aponte a extremidade da esponja 
do aplicador para baixo e pressione 
firmemente a alavanca para quebrar a 
ampola interna. Um ruído ou estalar será 
notado com a quebra da ampola. Não 
é necessário continuar pressionando a 
alavanca.

Continue a aplicação até que toda a 
área envolvida tenha sido coberta. É 
importante aplicar o produto em toda a 
pele que está exposta a fezes e/ou urina.

Reaplique o produto de 2 as 3 vezes 
por semana. Cavilon Advanced Protetor 
de Pele é resistente à umidade e não é 
removido pela limpeza rotineira. Maior 
frequencia de aplicações pode resultar em 
acúmulo e excesso do produto.

Mantenha o aplicador apontado para 
baixo por, aproximadamente, 10 segundos 
para permitir que a solução desça para 
a esponja. Não é necessária pressão 
contínua sobre a alavanca. Evite que o 
fluído sature a esponja.

Deixe a área secar por, pelo menos, 30 
segundos. Se alguma área for esquecida, 
espere até que o fluido tenha secado 
completamente antes de aplicar mais 
produto.

Aplique Cavilon Advanced Protetor de Pele 
passando delicadamente a esponja ao longo 
da área afetada e da pele adjacente. Use 
um movimento uniforme, de varredura, com 
sobreposição mínima do produto. O aplicador 
pode ser usado em qualquer direção.

Não é preciso pressionar o aplicador. A 
pressão adicional pode resultar em excesso 
indesejado de produto e/ou desperdício.

Se Cavilon Advanced Protetor de Pele for 
aplicado em uma área de dobra ou outra 
área de contato pele com pele, certifique-se 
que as superfícies tenham sido separadas para 
permitir que o fluido seque completamente 
(pelo menos 30 segundos) antes de deixar a 
pele voltar à posição normal.

Deixe o produto secar por, pelo menos, 60 segundos antes de 
aplicar uma fita ou curativo adesivo sobre Cavilon Advanced 
Protetor de Pele.

A película se desgastará gradualmente e não precisa ser removida. Se for preciso 
remover o produto, use um removedor de adesivo que contenha hexametildisiloxano 
(HDMS) ou polímero de silicone. 
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Informação para pedido
3M™ Cavilon™ Advanced Protetor de Pele

Código Núm. Cat. Tamanho Itens/caixa

HB004616247 5050 Aplicador de 2,7 ml 20

Descubra como 3M™ Cavilon™ Advanced Protetor 
de Pele pode ajudá-lo a transformar a integridade 
da pele de seus pacientes.
Para mais informações acesse 3M.com.br/CavilonAdvanced

Contate seu representante de vendas 3M ou fale com a 3M em  
0800-0132333 ou falecoma3M@mmm.com

falecoma3m@mmm.com
Divisão Soluções Médicas
3M Health Care
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera, km 110
13181-900 - Sumaré/SP

0800-0132333

youtube.com/3MCuidadosaSaude

facebook.com/3MCuidadosSaudeBrasil

3m.com.br/hospitalar


