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NÁVOD K POUŽITÍ 

ULTRASTOP pro med. Roztok 
PŘÍPRAVEK PROTI ZAMLŽOVÁNÍ 

VLASTNOSTI  

ULTRASTOP pro med. je sterilní přípravek proti zamlžování pro lékařské účely. 
ULTRASTOP pro med. spolehlivě zabraňuje mlžení povrchů lékařské optiky. Povrchově aktivní látky ve 
speciální kombinaci tvoří na ošetřeném povrchu čirou a průhlednou vrstvu. Tento velmi tenký film 
zabraňuje tvorbě kapiček a tím zamlžení povrchu kondenzovanou vodní párou. 

SLOŽENÍ 

ULTRASTOP pro med. obsahuje kombinaci povrchově aktivních látek ve vodném roztoku s alkoholem 
(etanol, filtrovaná voda, < 5 % povrchově aktivních látek). 

OBLASTI POUŽITÍ 

ULTRASTOP pro med. je sterilní prostředek proti mlžení pro lékařskou optiku. ULTRASTOP pro med. je 
obzvláště vhodný pro: 
• Použití v oblasti přísně aseptické endoskopie, která se musí provádět se sterilními přístroji v dutých 

orgánech a tělesných dutinách (laparoskopie, thorakoskopie, arthroskopie, atd.), a pro 
• lékařské vyšetřovací zrcátko a optiku (např. ORL zrcátko, stroboskop, zubařské zrcátko, koloskop, 

atd.). 

POKYNY PRO POUŽITÍ 

ULTRASTOP pro med. je určen pro použití kvalifikovanými lékařskými pracovníky. 

• Přísně aseptické použití 
Nepoužívejte obsah láhve, pokud je před prvním odběrem poškozený ochranný kroužek kolem pryžové 
zátky, protože v tomto případě již nemusí být zaručena sterilita roztoku! 

• Odběr roztoku 
Před a po každém použití dezinfikujte hliníkovou krytku a pryžovou zátku (bez obsahu latexu) alkoholovým 
dezinfekčním prostředkem. Pro odběr použijte pouze sterilní injekční stříkačky. Nenechávejte jehly 
zastrčené v pryžové zátce! Po sterilním odběru musíte obsah spotřebovat do 4 týdnů. Dodržujte pokyny 
pro skladování! 
Alternativně můžete roztok odebrat po otevření pryžové zátky. K tomuto účelu odstraňte hliníkový 
ochranný kroužek kolem pryžové zátky. Otevření a odstranění hliníkové krytky musíte provést opatrně, 
abyste zabránili nebezpečí pořezání ruky! 
Pokud jste ULTRASTOP pro med. odebrali tímto způsobem, roztok okamžitě použijte a zbylý roztok 
zlikvidujte. 

• Nanášení roztoku 
Malé množství ULTRASTOP pro med. naneste buď přímo nebo pomocí sterilní gázy navlhčené 
ULTRASTOP pro med. na dezinfikovaný nebo sterilizovaný a suchý povrch a stejnoměrně rozetřete. 
Nechejte krátce působit a po odpaření popřípadě mírně otřete sterilní gázou bez vláken.  
ULTRASTOP pro med. se při správném použití nerozmazává, ale pokud je nanesen v příliš silné vrstvě, 
může se povrch jevit trochu zakalený. V tomto případě doporučujeme povrch vyčistit destilovanou vodou 
nebo sterilní gázou a provést nové ošetření, jak je popsáno výše.  

• Doba účinku a použité množství 
Doba účinku se může značně měnit podle použitých přístrojů, ošetřovaných tělesných dutin, případného 
znečištění čoček krví nebo tkáněmi. Použití se může opakovat tak často, jak je v průběhu zásahu/vyšetření 
potřeba, přičemž je nutno dodržovat výše uvedený návod k použití. 

ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ 

ULTRASTOP pro med. je určen pro použití na skle a plastech. Pokud jsou tyto materiály již pokryty 
nějakou vrstvou nebo máte pochybnosti o odolnosti materiálu, obraťte se na příslušného výrobce nebo 
prodejce ošetřovaného předmětu. 

VAROVÁNÍ 

• Není určeno pro injekce! Snadno se vznítí!  
• Udržujte mimo dosah dětí! 

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ 

• Neskladujte při teplotě nad 25 C. 
• Vyžaduje ochranu proti světlu.  
• Lahvičku skladujte ve vzpřímené poloze. 

TRVANLIVOST 

ULTRASTOP pro med. má při správném skladování trvanlivost do data uvedeného na skládacím kartonu 
a etiketě. Datum trvanlivosti se vztahuje na poslední den uvedeného měsíce. 

Trvanlivost po otevření: 
Po sterilním odběru musíte obsah láhve spotřebovat do 4 týdnů. Dodržujte pokyny pro skladování! 
Pokud jste otevřeli pryžovou zátku, musíte roztok ihned spotřebovat a zbylý roztok zlikvidovat. 

PRODEJNICH VARIANTÁCH 

ULTRASTOP pro med. Roztok, láhev 30 ml k propíchnutí  
ULTRASTOP pro med. Ampule roztoku: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Ampule roztoku (Clinic) 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE 

Symboly uvedené na etiketě láhve a skládací krabici mají tento význam: 

Výrobce: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Vídeň – AT    C0123 

Distributor: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Vídeň – AT     
Stav informace: září 2021            IJ     

M Výrobce h Číslo položky 

g Označení šarže  H Použitelnost do 

i Dodržujte návod k použití!  IJ Sterilizováno aseptickým postupem 

L Při poškozeném balení nepoužívat Y Není určeno pro injekce! Snadno se vznítí! 

s25 Neskladovat při teplotě nad 25°C w Vyžaduje ochranu proti světlu 


