
NUPREP® SKIN PREP GEL    [no]
10-30, 10-30-K, 10-61, 10-25, 10-25S

— BESKRIVELSE —
Nuprep-gel inneholder: vann, aluminiumoksid, 1,2 propandiol, natrium polyakrylat, 
metylparaben, propylparaben,  FD&C Blue 1, FD&C Red 40, FD&C Yellow 5. 

— ANVENDELSE —
Brukes i tilfeller når lav hudimpedans kan forbedre prøveresultater, feks EEG-undersøkelser, fremkalt 
potensialprosedyrer, ECG-stressprøver, hjerterehabiliteringsovervåking, og undersøkelsesprosedyrer i 
forbindelse med hjertekateterovervåking. 

— PÅFØRING —
Nevrodiagnoseelektroder- ikke-avhendbare (Bell-elektroder). En vattpinne fuktes med 
Nuprep-gel og overskuddet fjernes.  Gelen gnis lett inn i huden med 4 eller 5 små sirkulære bevegelser 
med omtrent samme diameter som elektroden som skal brukes.  Ved normale hudforhold anvendes 
omtrent samme trykk som når fingernegler files med en fingerneglefil.
Når det gjelder nyfødte og geriatriske pasienter anvendes betraktelig mindre trykk enn for 
voksne.  Det kan oppnås tilstrekkelig impedans etter 3 eller 4  vattpinnestrykinger med svært 
lite trykk.
For å redusere den naturlige hudimpendansen vaskes hodet uten bruk av lotioner eller oljer før 
prøven. Dersom det er nødvendig å påføre mer gel for å oppnå en tilstrekkelig impedans, anvendes 
én eller to flere strykinger uten å påføre mer trykk.
Med ECG-elekroder for stressprøver, Holter-skjerm, og hjerterehabiliteringselektroder, tørkes elek-
trodeområdet av først med en alkoholpute for å avfette huden.  Det påføres tilstrekkelig gel for å fukte 
omtrent ¼ av en gasbindpute.  Gelen påføres sparsomt ved å gni den inn vha en sirkulær bevegelse 
med 6 eller 7 strøk på hvert av elektrodestedene.  Overskytende gel fjernes med den tørre delen av 
gasbindsputen.  De selvklebende elektrodene plasseres deretter på de forberedte elektrodestedene. 

— ADVARSLER —
Unngå øyekontakt.  Hvis produktet kommer i kontakt med øyet, skyll med 
varmt vann i 10 til 15 minutter.  Unngå å gni øynene.
Må ikke påføres sår eller betent hud. 

Må ikke brukes på pasienter som har en forhistorie med hudallergier eller overfølsomhet for 
skjønnhetsmidler og lotioner. Dersom det oppstår utslett, rødhet, kløe, hevelse eller noe unormalt på 
huden skal den skylles med det samme.
Må ikke brukes med strøminduserende elektroder.  
Nedsliting av huden må unngås. Det kan føre til topisk avskrubbing med varig arrdannelse.
Pasienter må informeres om å gi beskjed om varig rødhet, ømhet eller hevelse i elektrodeområdet. 
Topiske infeksjoner kan føre til varige arrdannelser dersom de ikke behandles.
Elektrodesteder som er utsatt for langvarig bruk skal sjekkes minst en gang hver dag for 
irritasjon og rødhet ved å fjerne elektrodene og kontrollere hudens tilstand nedenunder.
Nuprep-gel inneholder uoppløselige stoffer som kan skygge for eller forstyrre magnetisk resonan-
stomografi(MRT)-undersøkelser.  Før det gjennomføres en MRT-undersøkelse skal det sikres at alle 
materialer brukt under tidligere nevrodiagnoseundersøkelser er renset bort fra elektrodesteder. 

— SIKKERHET OG HÅNDTERING —
Nuprep-gel: er ikke-toksisk ved tilfeldig inntak, utgjør ingen kjent risiko for helsepersonale, kan 
avhendes uten spesiell håndtering. Lokket må holdes fast lukket og gelen lagres ved romtemperatur.
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