
 

Datablad 
 

 

3M™ Cavilon™ No Sting barrierfilm 
 

Produktbeskrivelse: 

3M Cavilon™ No Sting™ barrierefilm er en klinisk testet, hurtigt tørrende væske som efter 

påføring danner en transparent hudbeskyttende film. Den er designet til at  beskytte huden mod 

kropsvæsker f.eks. sårsekreter, fugt, urin og fæces, og som beskyttelse under klæbende 

produkter. 

3M Cavilon No Sting barrierefilm leveres steril, er alkoholfri og ikke cytotoksisk.  

 

Egenskaber: 

- alkoholfri, svier ikke på ødelagt eller revnet hud 

- ikke cytotoksisk 

- tørrer hurtigt 

- transparent 

- nem at applicere p.g.a. appliceringspind 

 

Fordele: 

- mindsker risiko for beskadiget hud 

- svier ikke 

- gennemsigtig og farveløs 

- tillader huden at ånde 

- præcis påføring, ingen kontakt med sår- og kropsvæsker p.g.a. appliceringspinden 

 

Indikationer: 

- Primær barriere mod kropsvæsker  

- Beskyttende barriere mod kraftigt klæbende produkter  

- Hudbeskyttelse omkring stomi  

- Beskyttelse omkring sår fra sekret  
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Brugsvejledning: 

1. Huden bør være ren og tør før applicering af 3M Cavilon No Sting barrierefilm.  

2. Væsken påføres i et jævnt lag på det udsatte hudområde. 

3. Hvis et område mangler, skal første påføring tørre (ca. 30 sek.), før 3M Cavilon No Sting 

    barrierefilm re-appliceres. 

4. Hvis 3M Cavilon No Sting barrierefilmskal appliceres på områder med hudfolder, eller hvor der er 

    hud til hud kontakt, skal disse to huddele holdes fra hinanden indtil væsken er fuldstændig tør. 

5. Det anbefales at 3M Cavilon No Sting barrierefilmen genappliceres efter hvert skift af klæbende 

    forbindinger eller andet klæbende produkt. 

7. Det er ikke nødvendigt at fjerne tidligere 3M Cavilon No Sting barrierefilm før et nyt påføres.  

   Området skal blot rengøres og tørres igen, inden et nyt lag 3M Cavilon No Sting barrierefilm 

   appliceres. 

 

 

Deklaration: 

- 3M Cavilon™ No Sting barrierefilm består af en acrylatpolymer i en hexametyldisiloxan 

opløsning (silikoneolie). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestillingsinformation: 

 

3M™ Cavilon™ No Sting barrierfilm 
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Bestillingsnr. Applicator 

størrelse 

Applicator/æske Æsker/karton 

3343 N 1,0 ml 25 4 

3345 N 3,0 ml 25 4 

3346 N 28 ml spray 12 1 


