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

— ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ —
Η γέλη Nuprep περιέχει: Νερό, οξείδιο του αλουμινίου, 
προπανοδιόλη-1,2, πολυακρυλικό νάτριο, methylparaben, propylpara-
ben, FD&C Blue 1, FD&C Red 40, FD&C Yellow 5. 

— ΧΡΗΣΗ —
Για χρήση όταν η μικρότερη αντίσταση του δέρματος θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα του 
τεστ, π.χ.: Εξετάσεις ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, διαδικασίες προκλητών δυναμικών, τεστ κόπωσης, 
καταγραφή καρδιακής αποκατάστασης, εξετάσεις και παρακολούθηση καρδιακών καθετηριασμών. 

— ΕΦΑΡΜΟΓΗ —
Νευροδιαγνωστικά ηλεκτρόδια- Μη αναλώσιμα (ηλεκτρόδια Bell) 
Βρέξτε μια μπατονέτα με γέλη Nuprep και αφαιρέστε τυχόν περίσσια γέλη.  Επαλείψτε ελαφρά στο δέρμα 
κάνοντας 4 ή 5 μικρές απαλές κυκλικές κινήσεις σε διάμετρο αντίστοιχη με αυτή του ηλεκτροδίου που θα 
χρησιμοποιήσετε.  Σε φυσιολογικές καταστάσεις δέρματος: Ασκήστε τόση πίεση όση θα ασκούσε κανείς σε 
λίμα για το λιμάρισμα των νυχιών.
Στα νεογνά και σε ασθενείς γηριατρικής, ασκήστε πολύ λιγότερη πίεση από ό,τι 
στους ενήλικες.  Ικανοποιητική αντίσταση μπορεί να επιτευχθεί με 3 ή 4 επαναλήψεις με μπατονέτα 
ασκώντας πολύ μικρή πίεση.
Για να μειώσετε τη φυσική αντίσταση του δέρματος, πλύνετε το κεφάλι του ασθενούς πριν την εξέταση 
χωρίς να χρησιμοποιήσετε λοσιόν ή λάδια. Εάν χρειαστεί επιπλέον εφαρμογή γέλης μέχρι να επιτευχθεί 
ικανοποιητική αντίσταση του δέρματος, κάντε μία ή δύο ακόμη κινήσεις, μην πιέσετε 
περισσότερο.
Ηλεκτρόδια ΗΚΓ Για τεστ κόπωσης, παρακολούθηση Holter και ηλεκτρόδια καρδιακής 
αποκατάστασης, σκουπίστε πρώτα την περιοχή όπου θα επικολληθούν τα ηλεκτρόδια με αλκοολούχο 
επίδεσμο και αφαιρέστε το λίπος από το δέρμα.  Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα γέλης, για να υγράνετε το ¼ 
περίπου της επιδεσμικής γάζας.  Απλώστε μικρή ποσότητα γέλης στα σημεία εφαρμογής των ηλεκτροδίων 
με 6 ή 7 κυκλικές κινήσεις.  Αφαιρέστε τυχόν γέλη που περισσεύει με το στεγνό κομμάτι της γάζας.  
Εφαρμόστε τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια πάνω στην περιοχή που έχετε προετοιμάσει. 

— ΠΡΟΣΟΧΗ —
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.  Εάν το προϊόν μπει 
στο μάτι, ξεπλύνετε με χλιαρό νερό για 10 έως 15 λεπτά.  
Αποφύγετε να τρίψετε τα μάτια. 

Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές του δέρματος που φέρουν εκδορές ή ερεθισμούς. 
Να μην χρησιμοποιείται σε ασθενείς με ιστορικό δερματικών αλλεργιών ή ευαισθησίας σε καλλυντικά 
και λοσιόν. Εάν εμφανιστεί στο δέρμα εξάνθημα, ερυθρότητα, κνησμός, οίδημα ή οποιαδήποτε άλλη 
ανωμαλία, ξεπλύνετε αμέσως.
Να μην χρησιμοποιείται με ηλεκτρόδια επαγωγής ρεύματος.  
Μην ασκείτε αυξημένη τριβή. Η τοπική τριβή σε περιοχές με ουλές μπορεί να καταστήσουν τις ουλές μόνιμες.
Συμβουλέψτε τους ασθενείς να επικοινωνούν μαζί σας και να δηλώνουν τυχόν επίμονη ερυθρότητα, 
ερεθισμό ή οίδημα στο σημείο εφαρμογής των ηλεκτροδίων.  Οι τοπικές μολύνσεις μπορεί να αφήσουν 
μόνιμες ουλές αν μείνουν αθεράπευτες.
Κάθε σημείο που χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα για 
επικόλληση ηλεκτροδίων πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά 
την ημέρα για τυχόν ερεθισμούς και ερυθρότητες, αφαιρώντας το 
ηλεκτρόδιο και αξιολογώντας την κατάσταση του δέρματος κάτω από 
το ηλεκτρόδιο.
Η γέλη Nuprep περιέχει μη διαλυτά υλικά που μπορούν να δημιουργήσουν σκιές ή να παρεμποδίσουν την 
εξέταση μαγνητικής τομογραφίας (MRI).  Πριν από τη μαγνητική εξέταση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά 
που χρησιμοποιήθηκαν για νευροδιαγνωστική εξέταση έχουν αφαιρεθεί από το σημείο επικόλλησης και 
εφαρμογής των ηλεκτροδίων. 

— ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ —
Η γέλη Nuprep: Είναι μη τοξική, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αν από λάθος πραγματοποιηθεί 
κατάποσή της, δεν προκαλεί κανένα γνωστό κίνδυνο σε νοσηλευτικό προσωπικό και μπορεί να απορριφθεί 
μετά τη χρήση της χωρίς κανέναν ιδιαίτερο χειρισμό. Κλείνετε σφικτά το καπάκι και φυλάτε το προϊόν σε 
θερμοκρασία δωματίου.
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