
3M Assistência ao Paciente 
CAVILON™  Creme Barreira Durável

HIDRATAR

Hidratação

por até 2 dias
da PELE seca

Pele
A pele é constituída por duas camadas primárias que 
interagem anatômica e funcionalmente: Derme e Epiderme. 
A Epiderme, primeira camada, forma uma camada externa 
protetora que é facilmente regenerada e serve para manter
a integridade da pele e formar uma barreira física de proteção 
contra micro-organismos e agressões do meio ambiente, 
graças à presença de uma estrutura chamada estrato córneo. 

Por que devemos hidratar a pele?
A pele deve ser hidratada para interromper ou minimizar
a perda de água por evaporação, intensificar a barreira lipídica 
do estrato córneo e evitar o ressecamento da pele
em pacientes considerados de risco, tais como aqueles 
portadores de diabetes e insuficiência renal. 

Efeitos do envelhecimento na pele:
Achatamento da junção epiderme-derme, levando
à diminuição da resistência geral da pele;

Diminuição da resposta vascular levando à 
redução da temperatura e palidez;

Descamação da pele contribuída pela diminuição
da produção de sebo;

Diminuição das camadas de gordura, o que faz 
com que as proeminências ósseas fiquem menos 
protegidas;

Incapacidade de absorção de medicação tópica
ou cicatrização mais lenta, graças ao declínio
da produção do estrato córneo.
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3M CAVILON™ CREME BARREIRA DURÁVEL 
Pensando em maximar o cuidado com a pele, a 3M desenvolveu o Cavilon™ Creme Barreira Durável, um exclusivo creme que hidrata e protege o estrato córneo.
O Cavilon™ Creme Barreira Durável é formulado com exclusivo polímero 3M (terpolímero), uma tecnologia única e inovadora, além de conter agentes 
emolientes e umectantes.

Agentes umectantes, como propileno glicol e uréia são substâncias não oleosas que atraem a umidade do ar, retardam a evaporação e ajudam a manter
a água na pele.

Já, os chamados agentes emolientes como o óleo mineral, palmitato isopropílico, entre outros, são substâncias que preenchem os espaços entre as células 
epiteliais, ajudando a substituir os lipídios e, portanto, alisando e lubrificando a pele áspera.

O terpolímero torna o creme mais resistente a banhos, fazendo com que ele permaneça por mais tempo na pele.

O Cavilon™ Creme Barreira Durável permite o uso de produtos adesivos como fitas e curativos, permite que a pele respire normalmente e por ser altamente 
concentrado, permite a utilização de menos creme durante a aplicação.

Instruções de uso 
É recomendado que os hidratantes sejam aplicados após o banho para ajudar a reter a umidade deixada sobre a pele.

Aplicar o Cavilon™ Creme Barreira Durável em quantidade moderada
no corpo.
Obs.: Se a pele ficar oleosa é sinal de excesso de creme; 

Espalhar de forma uniforme; 

Reaplicar a cada 2 dias.

Apresentações

Produto
Creme Barreira Durável

Creme Barreira Durável

3391

3392E

Tubo

Tubo

28g

92g

Código Embalagem Quantidade

Um cuidado

para uma pele saudável
essencial
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CRC Centro de Relacionamento com o Consumidor

Help Line: 0800-0556903

www.3m.com.br
e-mail: helplinehospitalar@mmm.com


