Sterifilt+ on ensimmäinen antibakteerinen suodatin, joka on
suunniteltu vähentämään huumaus- ja lääkeaineiden
pistoskäyttöön liittyviä haittoja.
Sterifilt+ tarjoaa tehokkaimman suodatuksen suurimmalle
käyttäjämäärälle.

Innovaatiolla saavutetaan
kolme tavoitetta:
1. Bakteerien ja sienten
poistaminen.
2. Liukenemattomien
hiukkasten
poistaminen.
3. Nopea ja helppo
yksivaiheinen suodatus.

Suodatettu liuos, joka
sisältää vaikuttavaa
ainetta

Kalvo ja rei’itetty suojaosa
Suodattamaton liuos

STERIILI JA
KERTAKÄYTTÖINEN
STERIFILT+ SOPII
KAIKKIIN RUISKUIHIN

Sterifilt+ on luokan II a lääkinnällinen laite - CE (0459). Valmistaja: SO.F.A.P. Medical
Lue käyttöohjeet huolellisesti esitteestä ja/tai pakkausmerkinnöistä.
Syyskuu 2021 versio.

HIUKKASTEN, BAKTEERIEN JA SIENTEN SUODATUS: KOKOLUOKKA
SUODATUS

SUODATUS

Sterifilt BASIC
Sterifilt FAST

SUODATTUMATTOMAT
AINEKSET

“Pyöräsuodatin” Sterifilt+

15
Liukenemattomat
hiukkaset
Sienet (hiiva)
15 µm
10 µm

Bakteerit
0,5–10 µm

Virukset (HIV, HCV)
0,05–0,15 µm

Molekyylit (mm. kokaiini, morfiini)
0,001–0,01 µm

(1 mm = 1000 µm)

BAKTEERIEN JA SIENTEN POISTAMINEN
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• Pistettävä sekoitus saattaa olla elävien mikrobien,
kuten bakteerien ja sienten, kontaminoima.
Kontaminaatiolla on erilaisia lähteitä:
→ likaiset kädet,
→ ei-steriilit valmisteluvälineet tai vesi,
→ itse huumaus- tai lääkeaineen kontaminaatio

LIUKENEMATTOMIEN HIUKKASTEN POISTAMINEN

• Mikrobit saattavat kulkeutua pistoksen mukana
elimiin (sepsis) ja aiheuttaa mahdollisesti vakavia
infektioita erityisesti keuhkoissa, luissa, aivoissa ja
sydämessä.
• Sterifilt+:ssä on 0,22 µm:n paksuinen
antibakteerinen kalvo, joka poistaa yli 99,9 %
bakteereista ja sienistä.

• Sterifilt BASICin ja FASTin tavoin Sterifilt+ poistaa
lähes kaikki liukenemattomat hiukkaset, kuten
katuhuumeiden laimennusaineet sekä tablettien ja
kapseleiden apuaineet.
• Tällaisten hiukkasten pistäminen voi aiheuttaa
erilaisia komplikaatioita erityisesti pistoskohdassa
(paiseet, haavaumat). Pistämisen jälkeen osa
hiukkasista kulkeutuu ehjänä verenkiertoon ja
saattaa tukkia kapeimmat verisuonet, kuten
keuhkojen hiussuonet, joihin ne todennäköisesti
kasautuvat.
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AINOA ANTIBAKTEERINEN SUODATIN HUUMAUS- JA LÄÄKEAINEITA PISTÄVILLE
• Sterifilt+ mahdollistaa nopean ja yksivaiheisen suodatuksen.
• Se sopii yleisimpiin ruiskuihin, sekä kiinteäneulaisiin (pieni kuollut tila) että neulattomiin, Luerliukukärkisiin ruiskuihin. Kiinteäneulaiset ruiskut vähentävät viruksen leviämisriskiä neulanvaihdon tai
vahingossa tapahtuvan jakamisen yhteydessä.
• Sen avulla sekä jauheet että tabletit ja kapselit voi suodattaa nopeasti.
• Se ei poista vaikuttavia molekyylejä eikä vaikuta pistoksen toivottuun vaikutukseen.
• Kahdeksassa neulanvaihto-ohjelmassa vuosina 2020–2021 toteutettu tutkimus osoitti, että Sterifilt+ on
käyttäjille mieluisa tuote.

VÄHENNÄ RISKITEKIJÖITÄ

ANTIBAKTEERINEN SUODATUS ON TÄRKEÄ, JOSKAAN EI RIITTÄVÄ TOIMENPIDE!
→

Valtaosa huumeiden pistoskäyttöön liittyvistä bakteeri- tai sieni-infektioista
on iholla ja suussa esiintyvien bakteereiden tai sienten aiheuttamia.

→

Sterifilt+:n käyttämisen lisäksi on suositeltavaa käyttää steriilejä välineitä,
pestä kädet, desinfioida pistoskohta ja olla nuolematta neulaa.
YKSIKÄÄN SUODATIN EI POISTA VIRUKSIA: AINOA TAPA ESTÄÄ
VIRUSTEN LEVIÄMINEN ON KÄYTTÄÄ VAIN OMIA VÄLINEITÄ.
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