
Het kiezen van een 
huidbeschermingsproduct.
De belangrijkste overweging bij het bepalen van hoe u uw huid kunt helpen 
beschermen terwijl u persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gezicht 
draagt, is ervoor te zorgen dat het huidbeschermingsproduct niet interfereert 
met de persoonlijke beschermingsmiddelen en hun functionaliteit.  
Dit betekent dat u een huidbeschermingsproduct moet kiezen dat:

•  de afdichting van het ademhalingsmasker en/of de pasvorm van andere 
persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gezicht niet verstoort

• niet van de huid op de gezichts-PBM wordt overgebracht

• de huid beschermt tegen wrijving en vocht (waterdicht) 

• ademend is, zodat vocht uit de huid kan verdampen

• geen verwijdering of afspoeling vereist

Vanwege de mogelijke interferentie met de afdichting en/of de filterfunctie 
van de 3M ademhalingsmaskers, adviseert 3M geen gebruik te maken van 
vaseline (ook wel petrolatum genoemd) zalven, dikke barrièrecrème of 
verbanden zoals polyurethaanschuimverbanden en hydrocolloïden. 

Bescherm uw huid tijdens 
het dragen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor 
het gezicht (PBM’s).

3M™ Cavilon™ 
Niet-
Prikkende 
Barrièrefilm

3M™ Cavilon™  
Advanced*



Dragers van een ademhalingsmasker dienen altijd de modelspecifieke gebruiksinstructies te volgen, inclusief het 
uitvoeren van een dichtingscontrole telkens wanneer een ademhalingsmasker wordt opgezet. 

Raadpleeg de bijsluiter van het product (gebruiksaanwijzing) voor volledige aanwijzingen en instructies voor gebruik, 
contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

Gebruik de 1 ml wipe of de 1 ml swab. 

Het product moet worden aangebracht op een schone, droge huid op elke plaats waar het 
ademhalingsmasker wrijving kan veroorzaken en/of waar vocht zich kan ophopen, bijvoorbeeld  
de neusbrug, wangen, de bovenkant van de oren of het voorhoofd, enz. Het kan worden gebruikt  
op het gezicht, maar mag niet worden gebruikt in het oog of op het ooglid.  

Het product moet volledig kunnen drogen (minstens 90 seconden wachten) voordat  
het ademhalingsmasker wordt opgezet. Hierdoor kan de vloeistof op de huid drogen  
en kunnen dampen worden afgevoerd. Bij het aanbrengen kan een geur worden 
waargenomen doordat het oplosmiddelmiddel verdampt. De geur zal verdwijnen 
naarmate het product opdroogt. 

We raden aan te beginnen met een éénmalige dagelijkse toepassing. Als er zich een 
ophoping van het product voordoet, verlaag dan de toepassingsfrequentie,  
bijv. 3 keer per week. 

Cavilon Niet-Prikkende Barrièrefilm kan worden verwijderd met kleefmiddelverwijderaar  
van medische kwaliteit. 
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3M™ Cavilon™ Niet-Prikkende Barrièrefilm helpt de intacte huid te beschermen tegen vocht en wrijving  
en bij correct gebruik wordt niet verwacht dat het de pasvorm van 3M ademhalingsmaskers verstoort. 

Wacht

90 
seconden

Proactive huidbescherming.

Gebruiksaanwijzingen



Opmerking
Als de 2,7 ml applicator*  
wordt gebruikt, worden de 
volgende stappen aanbevolen 
om het druppelen of 
samenlopen van de vloeistof 
tijdens het aanbrengen tot een 
minimum te beperken:

1 Open de verpakking en hou 
deze bij de hand.

2 Activeer de applicator  
en zorg dat het 
schuimkussentje verzadigd 
raakt met de vloeistof.

3 Druk de schuimapplicator 
tegen de witte verpakking 
om het overschot aan 
vloeistof uit te drukken.

4 Breng vervolgens aan zoals 
aangegeven.

Dragers van een ademhalingsmasker dienen altijd de modelspecifieke gebruikersinstructies te volgen, inclusief het 
uitvoeren van een afdichtingscontrole elke keer dat een ademhalingsmasker wordt opgezet. 

Raadpleeg de bijsluiter van het product (gebruiksaanwijzing) voor volledige aanwijzingen en instructies voorgebruik, 
contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

*Uitsluitend eenmalig gebruik. 

3M en Cavilon zijn handelsmerken van 3M Company.  
© 3M 2020. All rights reserved. OMG90568.

Het is aanbevolen de 0.7 ml applicator* te gebruiken. 

Het product kan worden toegepast op gebieden van roodheid of 
oppervlakkige huidbeschadiging, bijvoorbeeld de neusbrug, de wangen, 
de bovenkant van de oren, het voorhoofd, enz. Het product mag niet 
worden aangebracht in of in de buurt van het oog...

Het product dient in een dunne laag te worden aangebracht. 

Het product moet volledig kunnen drogen (minstens 90 seconden wachten) voordat  
het ademhalingsmasker wordt opgezet. Hierdoor kan de vloeistof op de huid drogen  
en kunnen dampen worden afgevoerd. Bij het aanbrengen kan een geur worden 
waargenomen doordat het oplosmiddelmiddel verdampt. De geur zal verdwijnen 
naarmate het product opdroogt.

Wij raden u aan te beginnen met een 2–3 keer per week applicatie. Als er zich een ophoping 
van het product voordoet, verlaag dan de toepassingsfrequentie, bijv. 1–2 keer per week. 

Cavilon Advanced kan worden verwijderd met een medische kleefstofverwijderaar dat 
hexamethyldisiloxaan of silicone bevat. 
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3M™ Cavilon™ Advanced kan worden gebruikt om de beschadigde  
huid te helpen beschermen, bijvoorbeeld tegen wrijving of andere  
oppervlakkige huidbeschadigingen. 

Wacht

90 
seconden

3M Nederland B.V. 
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Tel. +31 15 782 2435

3M BELGIUM BVBA/SPRL 
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel. +32 2722 5133

Bescherm beschadigde huid.

Gebruiksaanwijzingen

Voor meer info: 3M.nl/Covid  
3Mbelgie.be/Covid


