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3M Cavilon barierowy krem ochronny 3392G - 92g
 

Cena: 67,90 pln

Opis słownikowy

Producent 3M

Opis produktu
 

Cavilon Durable Barrier Cream (DBC) to bezzapachowy produkt opracowany z wykorzystaniem technologii polimerowej 3M, który
pomaga zaspokoić potrzeby opiekunów i pacjentów. Krem ten może być stosowany do nawilżania suchej skóry i ochrony skóry
zagrożonej przed uszkodzeniami związanymi z nietrzymaniem moczu, zapewnia skórze długotrwałą ochronę przed płynami
ustrojowymi, jednocześnie ją nawilżając. 

Krem dobrze się wchłania, jest trwały i odporny na zmywanie, co z kolei wpływa na zmniejszenie częstotliwości stosowania. Ma
skoncentrowaną formułę, dzięki czemu pomaga zmniejszyć również wykorzystanie produktu. Umożliwia przyleganie przylepców i kleju
opatrunków, jest odpowiedni do stosowania na skórę zagrożoną uszkodzeniami lub bardzo suchą. Stanowi również barierę chroniącą
skórę o niskim ryzyku uszkodzenia i zapewnia jej ochronę przed pękaniem.

Właściwości:
Nawilża i chroni skórę, także bardzo suchą przed zapaleniem związanym z nietrzymaniem moczu (IAD).
Łatwo się wchłania, umożliwiając kontrolę stanu skóry.
Zapewnia skórze oddychającą barierę, mając wpływ na jej lepszy stan.
Bezpieczny w użytkowaniu zarówno na nienaruszonej i uszkodzonej skórze.
Odporny na zmywanie - eliminuje konieczność częstego ponownego aplikowania.
Dzięki skoncentrowanej formule pomaga zmniejszyć wykorzystanie produktu.
Umożliwia przyklejanie przylepców i opatrunków
Nie zatyka pieluchomajtek i wyrobów chłonnych.

Zastosowanie:
Nawilżanie bardzo suchej skóry.
Ochrona zagrożonej skóry przed uszkodzeniami związanymi z nietrzymaniem moczu.
Codzienna pielęgnacja skóry (na dzień i na noc) w celu ochrony obolałej skóry przy nietrzymaniu moczu.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Opakowanie: 92 g

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

