
NOPEA SUODATUS

Tavoitteet:

• Suojaa laskimot

• Estää märkäpesäke, sydämen sisä-
kalvon tulehduksia ja keuhkoihin

•
 
Välttäkää saman suodattimen

vähentää hepatiitti C:n riskiä  

   

•
 
Suodatta helposti ja nopeasti

  

52, avenue Edison
75013 Paris

+33 (0)1 53 61 18 41
www.apothicom.org

Sterifilt® on luokan IIa lääketieteellinen steriili laite, jossa on CE-merkintä (CE 0434; CE 0459).

Tools for harm reduction 

Sterifilt® on hiukkassuodatin, joka on kehitetty
yksinomaan riskien vähentämiseksi.

liittyviä komplikaatioita

undelleen, käyttämista ;  
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Buprenorfiini**
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Huom: Sterifilt poistaa liukenemattomat hiukkaset liuoksesta, mutta ei bakteereista eikä viruksia.

 

 
Niiden käsittelyn aikana suodattimet (savuke, puuvillan pala) ovat usein saastuneita bakteereista
ja sienistä. Sterifiltin muotoilu estää käsien suoraa kosketusta sen suodatusosan kanssa. Se on

Suodattimien uudelleenkäyttö ja jakaminen ovat yhteinen syy HCV-tartuntaan1.

  

Ihmiset, jokta käyttävät uudelleen tai jakavat suodattimia, ovat 2,4 - 16,4 kertaa todennäköisemmin
riskissä saada tartunna. Kalvosuodattimet ovat vähemmän käytettyjä kuin puuvillasuodattimet tai

Liuoksessa yli 10 µm:n hiukkasten
määrä suodatuksen jälkeen

* Morfiinisulfaatti suodattamaton: 4 547 674 hiukkasta ** Buprenorfiini suodattamaton: 8 149 598 hiukkasta

Ne vahingoittavat laskimoita ja estävät keuhkoaluksia.
Ne lisäävät myös paiseita ja sydämen sisäkalvon tulehduksia.

Poistamalla lähes kaikki yli 10 μm:n hiukkaset, Sterifilt vähentää merkittävästi näitä riskejä.

Puuvillasuodatin Sterifilt filter Puuvillasuodatin Sterifilt filter

Morfiinisulfaatti valmistettu ja lämmitetty*

Ehkäisee paiseita, sydämen sisäkalvon tulehduksia ja keuhkoihin liittyviä
komplikaatioita

Suuremmat kuin 10 µm:n liukenemattomat partikkelit ovat läsnä lähes kaikissa injectoiduissa 

Vähentää bakteeri-, sieni- ja virusinfektioita

Sterifilt mahdollistaa erittäin nopean suodatuksen, mukaan lukien suun kautta annettavat

lisäksi jaettu steriileihin läpipainopakkauksiin.

savukkeen suodattimet.

lääkkeet. Uusien käyttäjien keskuudessa:
87,2% osoittaa, että sitä on helppo käyttää,
85,9% uskoo, että se on sovitettu heidän tarpeisiinsa,
83,7%, että suodatusaika on (erittäin) tyydyttävä,
86%, että suodatin on tehokas.

Useat luokat osoittivat, että puuvillasuodattimien jakaminen oli vahva indikaattori HCV-serkonversiolle (säädetty vertailusuhde
16,4 - Bruandet et al. 2006, 2,4 - Torpe et al. 2002, ja 2,83 - Hagan et al. 2010).

Useimmat infektiot ovat peräisin ihon bakteereista tai ympäristöstä.
Sinun on käytettävä steriilejä laitteita, pese kätesi, desinfio pistospaikka ja älä nuole neulaa.


