
NUPREP® SKIN PREP GEL    [da]
 10-30, 10-30-K, 10-61, 10-25, 10-25S

— BESKRIVELSE —
Nuprel gel indeholder: Vand, aluminiumoxid, 1,2 propandiol, natriumpolyacrylat, 
methylparaben, propylparaben,  FD&C blå 1, FD&C rød 40, FD&C gul 5.

— ANVENDELSE —
Anvendes når en reduktion i hudimpedans forbedrer testresultater, f.eks.: EEG-undersøgelser, Evoked 
Potential-procedurer, arbejds-EKG, overvågning af hjerterehabilitering og undersøgelsesprocedurer til 
hjertekateterisationsovervågning. 

 — BRUGSANVISNING —
Neurodiagnostiske elektroder- Ikke til engangsbrug (klokkeformede elektroder). Fugt 
en vatpind med Nuprep gel, og fjern overskydende gel.  Påfør gelen forsigtigt med 4 eller 5 mindre 
cirkelbevægelser svarende til diameteren af den anvendte elektrode.  På normal hud: Brug omtrent 
det samme tryk som anvendes til at file fingernegle med en neglefil. 
Hos nyfødte og geriatriske patienter anvendes langt mindre tryk end hos voksne patienter.  
Tilfredsstillende impedans opnås med 3 eller 4 strøg med en vatpind og et meget let tryk.
For at reducere naturlig hudimpedans vaskes patientens hoved inden undersøgelsen. Undgå brug af 
lotioner eller olie.  Hvis det er nødvendigt at påføre mere gel for at opnå tilfredsstillende impedans, 
anvendes et eller to ekstra, lette strøg - ikke et kraftigere tryk. 
EKG-elektroder Ved arbejds-EKG-, Holter-monitor- og hjerterehabiliteringselektroder skal 
elektrodestedet først tørres af med en alkoholserviet for at fjerne fedtstoffet fra huden.  Påfør nok gel 
til at fugte ca. ¼ af en gazeserviet.  Påfør gelen sparsomt ved at gnide med cirkelbevægelser på hvert 
elektrodested med 6 eller 7 strøg.   Fjern overskydende gel med den tørre del af gazeservietten.  Sæt 
de selvklæbende elektroder fast på det klargjorte sted.  

— FORSIGTIG —
Undgå øjenkontakt. Hvis produktet kommer i øjnene, skal man skylle med 
varmt vand i 10 til 15 minutter.  Undgå at gnide øjnene.  
Må ikke anvendes på sår eller på betændt hud. 

Må ikke bruges på patienter med konstateret hudallergi eller overfølsomhed over for kosmetik og 
lotioner. I tilfælde af udslæt, kløe, hævelse eller forandringer i huden skal gelen straks vaskes af.
Gelen må ikke anvendes sammen med strøminduktionselektroder.  
Undgå abrasion af huden. Topikal abrasion med deraf følgende permanent ardannelse kan 
forekomme.
Patienten skal instrueres om at informere lægen i tilfælde af vedvarende rødme, ømhed eller hævelse 
på elektrodestedet.   Topikale infektioner kan efterlade permanente ar, hvis disse ikke behandles.
Elektrodesteder, der anvendes over længere tid, skal kontrolleres mindst en gang om 
dagen for tegn på irritation og rødme ved at fjerne elektroden og evaluere hudens 
tilstand under elektroden.
Nuprep gel indeholder uopløselige stoffer, der kan danne skygger eller indvirke på MR-scanninger.  
Inden der udføres MR-scanninger skal det sikres, at elektrodestederne er renset for alle materialer 
anvendt til den neurodiagnostiske undersøgelse.  

— SIKKERHED OG HÅNDTERING —
Nuprep gel: Gelen er ikke giftig ved indtagelse. Udgør ingen kendte risici for plejepersonale. Kan 
bortskaffes med almindeligt affald. Tuben skal lukkes tæt og opbevares ved stuetemperatur.
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