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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

ULTRASTOP pro med. oldat 
Páramentesítő szer 

TULAJDONSÁGOK 

Az ULTRASTOP pro med. steril páramentesítő szer orvosi optikai eszközökhöz. 
Az ULTRASTOP pro med. megbízhatóan megakadályozza az orvosi optikai eszközök párásodását. A 
felületaktív anyagok speciális kombinációja tiszta és átlátszó réteget képez a kezelt felületeken. Ez a 
nagyon vékony filmréteg megakadályozza a cseppképződést és ezáltal gátolja a lecsapódó vízgőz okozta 
párásodást a felületeken. 

ÖSSZETÉTEL 

Az ULTRASTOP pro med. felületaktív anyagok kombinációját tartalmazza alkoholos-vizes mátrixban 
(etanol, tisztított víz, < 5% felületaktív anyag). 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

Az ULTRASTOP pro med. steril páramentesítő szer orvosi optikai eszközökhöz. Az ULTRASTOP pro 
med. különösen alkalmas az alábbi célokra: 

• szigorúan aszeptikus endoszkópia során, amelyet steril eszközökkel kell végrehajtani üreges 
szervekben és testüregekben (például laparoszkópia, torakoszkópia, artroszkópia stb.), valamint 

• orvosi vizsgálótükrök és optikai eszközök (például gége- és epypharynx tükrök, stroboszkópok, 
fogorvosi tükrök, koloszkópok stb.). 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Az ULTRASTOP pro med. egészségügyi szakdolgozók általi használatra készült. 

• Szigorúan aszeptikus használat 

Ne használja a palack tartalmát, ha az első használat előtt a gumidugó körüli védőgyűrű már sérült, mert 
ebben az esetben előfordulhat, hogy az oldat már nem steril! 

• Oldat vételezése 

Fertőtlenítse az alumínium sapkát és a (latexmentes) gumidugót minden használat előtt és után alkoholos 
fertőtlenítőszerrel. A vételezéshez csak steril fecskendőt használjon. Ne hagyja a tűt a gumidugóban! 
Steril vételezés után a palack tartalmát 4 héten belül fel kell használni. Tartsa be a tárolási tudnivalókat! 
A gumidugó kinyitásával is vételezhet oldatot. Ehhez távolítsa el a gumidugó körüli alumínium védőgyűrűt. 
Az alumínium sapkát óvatosan kell kinyitni és eltávolítani, nehogy vágási sérülést okozzon a kézen.  
Az ULTRASTOP pro med. fenti módon történő vételezésekor azonnal használja fel az oldatot, és dobja el 
az oldat fel nem használt maradékát. 

• Az oldat felvitele 

Vigyen fel kis mennyiségű ULTRASTOP pro med. oldatot közvetlenül vagy ULTRASTOP pro med. szerrel 
megnedvesített gézlappal a fertőtlenített, illetve sterilizált és száraz felületre, és oszlassa szét 
egyenletesen. Hagyja rövid ideig hatni, majd elpárolgás után esetleg polírozza utána finoman steril, nem 
foszló gézlappal.  
Az ULTRASTOP pro med. helyes alkalmazás esetén nem hagy nyomot, de ha túl vastagon viszik fel a 
felületre, akkor kissé homályosnak tűnhet. Ebben az esetben ajánlott a felületet desztillált vízzel vagy steril 
gézlappal megtisztítani, és a fent leírtak szerint újra kezelni.  

• Tapadási időtartam és felhasználási mennyiség 

A tapadási időtartam a felhasznált eszközöktől, a kezelt testüregektől, a lencse vérrel vagy szövettel való 
esetleges szennyeződésétől függően nagyban változhat. Az alkalmazás a fenti alkalmazási tudnivalók 
betartásával a beavatkozás/vizsgálat alatt szükséges gyakorisággal ismételhető. 

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

Az ULTRASTOP pro med. üvegen és műanyagon alkalmazható. Ha az anyagok már bevonattal vannak 
ellátva, vagy az anyag kompatibilitása kétséges, akkor forduljon a kezelni kívánt tárgyak mindenkori 
gyártójához vagy forgalmazójához. 

FIGYELMEZTETÉSEK 

• Nem injekcióhoz való! Tűzveszélyes!  

• Gyermekektől elzárt helyen tárolandó! 

TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK 

• Ne tárolja 25 °C feletti hőmérsékleten. 

• Fényvédett helyen tárolandó.  

• A palackot álló helyzetben kell tárolni. 

ELTARTHATÓSÁG 

Az ULTRASTOP pro med. előírásszerű tárolás esetén a kartondobozon és a címkén feltüntetett lejárati 
dátumig eltartható. A lejárati dátum a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik. 

Felbontás utáni eltarthatóság: 

Steril vételezést követően a palack tartalmát 4 héten belül fel kell használni. Tartsa be a tárolási 
utasításokat! 
Ha kinyitotta a gumidugót, akkor az oldatot azonnal fel kell használni, és a fel nem használt maradék 
oldatot el kell dobni. 

KERESKEDELMI KISZERELÉSEK 

ULTRASTOP pro med. Oldat, 30 ml-es injekciós üveg  
ULTRASTOP pro med. Egyadagos oldat: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Egyadagos oldat (klinikai) 

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK 

A palack címkéjén és a kartondobozon feltüntetett szimbólumok jelentése: 

Gyártó: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Bécs – AT    C0123 

Forgalmazó: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Bécs – AT  

A információ állapota: 2021. Szeptember        IJ 
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Tűzveszélyes! 
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