Instructie: gebruik huidbeschermende
middelen
Orahesive poeder (convatec/Squibb)
Een huidbeschermende poeder kunt u gebruiken bij vochtige
huid- en slijmvliesaandoeningen, dit is ter bescherming van de
huid. Wanneer de poeder op de huid is aangebracht, het
overtollige poeder weg blazen of met droog gaas wegwapperen.
De poeder met een vochtig gaas iets nat maken totdat deze
kleverig wordt. De huidplaat na aanbrengen zolang aanwrijven
tot deze goed aan de huid hecht.
Orabase pasta (convatec/Squibb)
De huidbeschermende vette zalven zijn te gebruiken voor
afdichting rond stoma’s en fistels en werken waterafstotend.
Daardoor wordt de huid beschermd tegen irritaties van urine,
ontlasting of wondvocht. De zalven kunnen niet gebruikt worden
onder de opvangapparatuur. Bij verwisselen van het zakje het
stoma goed schoon spoelen en de zalf opnieuw aanbrengen,
1 of 2 keer daags.
Crèmes (Chiron barrière crème)
De niet-vette huidbeschermende crème is geschikt bij gebruik
van het eendelig systeem wanneer de huid teveel heeft te
verduren van het zogenaamde ‘stipeffect’. De crème houdt de
pH van de huid op peil en maakt de huid spoelen en
waterafstotend. De crème wordt heel dun op de huid
aangebracht en goed in de huid gemasseerd en tot deze stroef
aanvoelt. Er heeft zich nu een onzichtbaar filmlaagje gevormd.
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Beschermfilmlaag (Cavilon barriérefilm 3M)
De beschermfilmlaag vorm een ‘extra’ schild die de huid
versterkt en beschermt tegen invloeden van ontlasting en urine.
Het beschermt de huid ook tegen het zogenaamde ‘stripeffect’.
Reinig de huid en laat deze goed drogen. Cavilon barrièrefilm
hecht alleen op een droge huid. Breng een laagje aan op een
vegende manier en laat dit minimaal 30 seconde drogen. Breng
vervolgens een tweede laag aan.
Tips:








Breng vóór het aanbrengen van de Cavilon barrièrefilm
met een balpen een kruisje aan op het te beschermen
gebied. Als dit vervaagt, betekent het dat de barrière die
Cavilon biedt minder wordt. Breng een nieuw laagje aan.
Als Cavilon barrièrefilm schilfert is dit meestal een
indicatie dat u teveel heeft aangebracht.
Verwijderen van de Cavilon barrièrefilm is meestal niet
nodig. Indien de beschermende film toch verwijderd
moet worden kunt u hiervoor zoete olie gebruiken.
Daarna de huid goed reinigen en drogen.
Gebruik Cavilon barrièrefilm niet in combinatie met zalf,
crème of poeder.
Gebruik cavilonspray alleen op indicatie en niet voor
standaard dagelijks gebruik.

NB: Bij sommige merken huidplaten kan het gebruik van Cavilon
de hechtkracht van het materiaal negatief beïnvloeden.
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