NUPREP® SKIN PREP GEL

[sv]

10-30, 10-30-K, 10-61, 10-25, 10-25S

— BESKRIVNING —
Nuprep gel innehåller: vatten, aluminumoxid, 1,2 propanediol, natrium polyacrylat,
methylparaben, propylparaben, FD&C Blå 1, FD&C Röd 40, FD&C Gul 5.
— ANVÄNDNING —
Att använda när ett lägre hudmotstånd skulle förhöja testresultaten, t.ex.: EEG-tester, potentiellt
framkallade procedurer, ECG tester för stresstålighet, testprocedurer för kontroll av hjärtrehabilitering
och hjärtkateter.
— APPLICERING —
Neurodiagnostiska elektroder- icke avyttringsbara (Klockelektroder) Fukta en bomullsduk
med Nuprep gel, ta bort om det kom ut överdrivet mycket. Skrubba det lätt på huden med 4 eller 5
små cirkulära rörelser som är ungefär i samma diameterstorlek som den elektrod som ska användas.
På normal hud: använd ungefär samma tryck som du använder när du filar naglarna med en nagelfil.
På nyfödda och äldre patienter, ska man använda mycket mindre tryck än på vuxna.
Tillfredsställande motstånd går att uppnå med 3 eller 4 strykningar med bomullsduken och genom att
använda mycket lätt tryck.
För att minska naturligt hudmotstånd, ska huvudet tvättas före undersökningen och inga lotioner eller
oljor får användas. Om mer gel behöver appliceras för att uppnå tillfredsställande impedans, ska du
göra ännu en eller lätta två strykningar, men använd inte mer tryck.
ECG- elektroder. För stresstålighetstest, Holter-monitor och elektroder för hjärtrehabilitering, ska
man först torka elektrodstället med alkoholindränkt vadd för att ta bort fett på huden. Applicera
tillräckligt med gel för att fukta ungefär ¼ av gasbindevadden. Applicera gelen sparsamt genom att
gnugga med cirkulära rörelser på varje elektrodställe och med 6 eller 7 strykningar. Ta bort om det
kom ut överdrivet mycket gel med en torr del på gasbindevadden. Applicera självhäftande elektroder
på det förberedda elektrodstället.
— VARNING —
Undvik kontakt med ögonen. Om den kommer in i ögat, skölj med varmt
vatten i 10 till 15 minuter. Undvik att gnugga ögonen.
Använd inte på ett sår eller på inflammerad hud.
Använd inte på patienter som har en medicinsk bakgrund med hudallergier eller är känsliga för
kosmetiska produkter och lotioner. Om eksem, rodnad, klåda, svullnader eller oregelbundenheter
dyker upp på huden, ska den genast tvättas bort.
Använd inte tillsammans med ströminducerande elektroder.
Skrubba inte av för mycket. Lokala skrubbsår med permanent ärrbildning kan uppstå.
Instruera patienterna att meddela varje ihållande rodnad, sårighet eller svullnad på elektrodstället.
Lokala infektioner kan ge permanenta ärr om de inte behandlas.
Långtida elektrodplaceringar måste kontrolleras åtminstone dagligen för att upptäcka
eventuella irritationer och rodnader genom att ta bort elektroden och undersöka huden
under elektroden.
Nuprep gel innehåller olösliga material som kan skugga eller hindra undersökningen Magnetic
Resonance Imaging (MRI). Före ett MRI-test, ska man se till att alla material som används i en
neurodiagnostisk undersökning har tvättats bort från elektrodställena.
— SÄKERHET OCH HANTERING —
Nuprep gel: är inte giftig om den händelsevis skulle sväljas; utgör ingen bekant risk för vårdpersonal;
Den kan avyttras utan speciell behandling; Håll locket ordentligt stängt och förvara den i rumstemperatur.
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