CAVILON® 3M*
O QUE É?
Trata-se de um creme inovador, com a chamada “barreira durável”,
fabricado pela respeitada empresa multinacional 3M. Os cremes
barreira atuam na prevenção do surgimento de feridas em áreas
irritadas e na região genital. Ele é bem concentrado e, por isso, resiste
por mais tempo na pele - inclusive mesmo depois do banho. O Cavilon
previne lesões e variados tipos de inflamações, ao mesmo tempo
hidratando a pele.
AS VANTAGENS PARA PACIENTES COM EB
Por resistir mais tempo, evita-se a reaplicação do creme, agredindo
menos a pele. Apesar de concentrado, a textura dele é leve e, portanto,
fácil de espalhar na pele. Além disso, o Cavilon é livre de substâncias
conservantes, evitando reações alérgicas. Ele adere muito bem à pele,
sem fazer sujeiras - garantindo que roupas e lençóis fiquem limpinhos.
Contém óleos (como o de coco) que evitam a evaporação de água da
pele e ainda têm outras propriedades hidratantes. Por fim, mas não
menos importante: pode ser utilizado com fitas e curativos!
COMO UTILIZAR?
1. Limpe e seque cuidadosamente a pele antes de aplicar o creme;
2. Aplique uma pequena quantidade de Cavilon e espalhe delicadamente sobre a pele. Lembre-se que
ele é bem concentrado e, por isso, rende bastante;
3. Caso vá usar algum curativo por cima do creme, aguarde por volta de 5 minutos para que o creme
seque antes de cobrir com o curativo;
4. Não é preciso “retirar” o produto;
5. Sugere-se a reaplicação em até 2 dias, tempo máximo garantido pelo fabricante para proteção e
hidratação do creme após a aplicação.
DICA SOS EB KIDS
O Cavilon é uma excelente opção para aqueles que tem assaduras e feridas na região genital. Também
pode ser usado depois de furar uma bolha furar para hidratar a pele, na tentativa de manter o teto da
bolha e impedir que ela se rompa e vire uma ferida aberta. Nesse caso, recomenda-se proteger o local com
um curativo não aderente como o Mepilex Transfer. O Cavilon também pode ser usado para hidratar a pele
muito sensível na tentativa de evitar o aparecimento de bolhas.
IMPORTANTE!
Esse creme não acelera a cicatrização, ou seja, não é indicado para uso em feridas abertas, a não ser
aquelas onde é mais complicado o uso de um curativo, como na região genital. O Cavilon também não é
um hidratante, portanto não deve ser usado na hidratação geral do corpo.
Dúvidas? Não deixe de falar conosco!
* Texto produzido em livre adaptação das informações obtidas no site do fabricante, com recomendações de uso da
nossa conselheira em EB, Anna Carolina Rocha, relações públicas da APPEB.
* Todos os direitos reservados para SOS EB Kids. Proibida a reprodução completa ou parcial sem autorização prévia.
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