
Haluaisin:

Hoitaa vaurioituneen tai rikkoutuneen ihon

3M™ Cavilon™ 
Advanced 
ihonuojakalvo

3M™ Cavilon™ 
kirvelemätön 
ihonsuojakalvo

3M™ Cavilon™ 
pitkäkestoinen ihonsuojavoide

3M™ Cavilon™  
inkontinenssihoitopyyhkeet 
ihonsuojavoiteella
3M™ Cavilon™  
pesu- ja puhdistuspyyhkeet

Altiina oleva tai  
jo vaurioitunut iho

Rutiinisuojaus

Ärsykkeet
Esim. Syövyttävät 
eritteet, nestemäinen 
uloste, mahahapot, 
haavan eritteet.

Esim. Osittaiset paksuusleesiot 
kuten luokan 2A IAD, ihon 
rikkoontuminen, peri osteotomia 
(esim. Ileostomia)

Esim. Hauras iho, maseroitunut iho, 
runsaasti erittävä, hautuma

Sidoksen 
liimaukselta

Kosteuttaa ja suojata

Puhdistaa ja suojata

Kosteus ja 
hiertymä

Suojata 
ihoa:

Yksinkertaista ihonhoidon tarpeet



Ratkaisut ihonhoidon tarpeisiin
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Inkontinenssin 
aiheuttama dermatiitti 
(IAD)

Stoomaa ympäröivä 
ihovaurio

Haavaa ympäröivä 
ihoalue

Hautuman aiheuttama 
tulehdus

Painehaavat Liimakiinnitykseen 
liittyvien ihovaurioiden 
ennaltaehkäisy (MARSI)

Vaurioittuneen tai rikkoutuneen ihon hoito

Inkontinenssiin liittyvän 
dermatiitin (IAD) 
hoitaminen.

IAD:n peristomaalisia 
ja periidistulaaristen 
ihovaurioiden hoito.

Haavan ympäristön 
ihovauroit (esim. 
Maseraatio).

Pinnallisten ihovaurioiden 
hoito kosteudesta ja 
hiertymästä johtuen.

Osittaisten paksujen 
ihovaurioiden hoito 
vaikeissa kohdissa.

Pinnallisten ihovaurioiden 
hoito (esim. Repäisy) 
liimasidosten käytössä.

Korkean riskin ihon suojaus

Suojaa ehjää ihoa 
ripulin tai inkontinenssin 
esiintyessä.

Suojaa ihoa virtsalta, 
ulosteelta ja eritteiltä.

Suojaa ihoa riskialttiilta 
haavoilta. Voimakkaasti 
erittävien ja riskialttiiden 
haavojen ihonsuojaus. Ei 
infektoituneeseen haavaan.

Suojaamaan ehjää, ei 
infektoitunutta ihoa 
kosteudelta ja/tai 
hiertymiltä.

Suojaa ehjää ihoa 
kosteudelta ja hiertymiltä.

Rutiinisuojaus

Ehjän ihon suojaaminen 
pienen riskin potilailta.

Ehjän ihon suojaaminen 
pienen riskin potilailta.

Ihon suojaaminen 
kosteudelta ja 
hiertymältä.

Ihon suojaaminen 
kosteudelta ja 
hiertymältä.

Ehjän ihon suojaaminen 
esim. haava- ja 
avannetuotteiden 
liimasidoksilta.

Kosteuden aiheuttama ihovaurio (MASD)

www.3M.fi/EndIAD
3M™ Cavilon™ ihonsuojavoide 
antaa ainutlaatuisen ja kestävän 
suojan käytettäväksi rikkou-
tuneen, hauraan ja terveen ihon 
suojaamiseen, pitkäkestoisesti.

3M™ Cavilon™
inkontinenssihoitopyyhkeet on 
tarkoitettu intiimialueen päivittäiseen 
puhdistukseen. 3M™ Cavilon™ pesu-  
ja puhdistuspyyhkeet päivittäiseen 
koko vartalon pesuun, puhdistamaan ja 
kosteuttatamaan ihoa. Ihoystävälliset 
pyyhkeet ovat biohajoavia. 3M™ Cavilon™ 

pitkäkestoinen 
ihonsuojavoide

3M™ Cavilon™ pesu- ja 
puhdistuspyyhkeet

3M™ Cavilon™ 
Inkontinenssihoitopyyhkeet 
ihonsuojavoiteella

3M™ Cavilon™ 
Advanced 
Ihonsuojakalvo

3M™ Cavilon™  
kirvelemätön 
ihonsuojakalvo


