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

— OMSCHRIJVING —
Nuprep gel bevat water, aluminiumoxide, 1,2 propaandiol, natriumpolyacrylaat, methyl-
parabeen, propylparabeen, FD&C blauw 1, FD&C rood 40, FD&C geel 5. 

— GEBRUIKSDOEL —
Voor gebruik wanneer een lagere huidimpedantie wellicht betere testresultaten levert, zoals bij 
eeg-onderzoeken, ‘evoked potential procedures’, ecg-stresstests, bewaking bij hartrevalidatie en 
onderzoeksprocedures met hartkatheterbewaking. 

— AANBRENGEN —
Neurodiagnostische elektroden – niet-disposable (klokvormige elektroden) Bevochtig 
een wattenstokje met Nuprep gel, verwijder overtollig gel. Wrijf het gel lichtjes op de huid met 4 à 5 
cirkelvormige bewegingen waarvan de diameter gelijk is aan de te gebruiken elektrode. Bij normale 
huidcondities oefent u ongeveer dezelfde druk uit als wanneer u uw vingernagels glad maakt met 
een nagelvijltje.
Bij neonaten en geriatrische patiënten gebruikt u veel minder druk dan bij volwassenen. 
Bruikbare impedanties worden verkregen door met een wattenstokje 3 à 4 keer onder zeer lage druk 
over de huid te wrijven.
Om de natuurlijke huidimpedantie te verkleinen, moet u het hoofd vóór het onderzoek wassen en 
geen lotions of oliën gebruiken. Als er meer gel nodig is om een bruikbare impedantie te verkrijgen, 
wrijft u nog één of twee keer lichtjes over de huid, maar oefent u geen hogere druk uit.
Ecg-elektroden Voor stresstest-, Holter monitor- en hartrevalidatie-elektroden moet u de 
elektrodeplaats eerst met een alcoholdoekje afnemen om de huid te ontvetten. Breng voldoende 
gel aan om ongeveer een vierde van een gaasje te bevochtigen. Breng het gel spaarzaam aan 
door bij elke elektrodeplaats 6 à 7 keer met een cirkelvormige beweging over de huid te wrijven. 
Verwijder overtollig gel met een droog stuk van het gaasje. Breng zelfklevende elektroden aan op de 
geprepareerde elektrodeplaats. 

— WAARSCHUWING —
Contact met de ogen vermijden. Als het product in de ogen terechtkomt, 10 
tot 15 minuten met warm water spoelen. Niet in de ogen wrijven.  
Niet gebruiken op een wond of ontstoken huid. 

Niet gebruiken bij patiënten met bestaande huidallergieën of gevoeligheid voor cosmetica en lotions. 
Als de huid uitslag, roodheid, jeuk, zwelling of enige andere afwijking vertoont, moet u het product 
onmiddellijk van de huid afwassen.
Niet gebruiken met stroomopwekkende elektroden. 
Niet overmatig schuren. Er kunnen lokaal ontvelde plekken met blijvende littekens ontstaan.
Draag de patiënten op hardnekkige roodheid, pijn of zwelling op de elektrodeplaats te melden. Lokale 
infecties kunnen blijvende littekens achterlaten als zij niet worden behandeld.
Langdurig gebruikte elektrodeplaatsen moeten ten minste eenmaal per dag op irritatie 
en roodheid worden gecontroleerd door de elektrode te verwijderen en de toestand van 
de huid eronder te controleren.
Nuprep gel geleidende pasta bevat onoplosbare materialen die schaduwvorming of storingen kunnen 
veroorzaken bij een MRI-onderzoek (magnetic resonance imaging). Zorg vóór een MRI-onderzoek 
dat alle materialen die in het neurodiagnostische onderzoek zijn gebruikt, van de elektrodeplaatsen 
zijn verwijderd. 

 — VEILIGHEID EN HANTERING —
Nuprep gel is niet toxisch als het per ongeluk wordt ingeslikt, vormt geen bekend risico voor mensen 
die in de gezondheidszorg werken, en hoeft niet speciaal te worden gehanteerd bij afvoer. Houd het 
deksel goed dicht en bewaar het product bij kamertemperatuur. 
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