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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

ULTRASTOP pro med. šķīdums 
Līdzeklis pret aizsvīdumu 

ĪPAŠĪBAS 

ULTRASTOP pro med. ir sterils līdzeklis pret aizsvīdumu medicīniskiem optiskajiem instrumentiem. 
ULTRASTOP pro med. uzticami aizsargā pret aizsvīšanu medicīnisko optisko instrumentu virsmas. 
Virsmaktīvo vielu īpašā kombinācija uz apstrādājamajām virsmām izveido dzidru un caurspīdīgu slāni. Šī 
īpaši plānā plēve nodrošina, ka tiek novērsta kondensāta tvaika izraisītu pilienu veidošanās un attiecīgi 
arī novērš virsmu aizsvīšanu. 

SASTĀVDAĻAS 

ULTRASTOP pro med. satur virsmaktīvo vielu kombināciju spirta un ūdens matricas struktūrā (etanols, 
attīrīts ūdens, < 5 % virsmaktīvas vielas). 

PIELIETOJUMA JOMAS 

ULTRASTOP pro med. ir sterils līdzeklis pret aizsvīdumu medicīniskiem optiskajiem instrumentiem. 
ULTRASTOP „pro med.“ ir īpaši piemērots: 

• pielietojumam strikti aseptiskā endoskopijā, kas veicama ar sterilām ierīcēm dobajos orgānos un 
ķermeņa dobumos (piem., laparoskopijā, torakoskopijā, artroskopijā utt.), kā arī 

• medicīniskajiem izmeklēšanas spoguļiem un optiskajiem instrumentiem (piemēram, balsenes un 
augšējās deguna daļas spoguļiem, stroboskopiem, zobārstniecības spoguļiem, kolonoskopiem u. c.). 

IZMANTOŠANAS NORĀDES 

ULTRASTOP pro med. ir paredzēts lietošanai medicīnas darbiniekiem. 

• Strikti aseptisks pielietojums 

Nelietojiet pudeles saturu, ja pirms pirmreizējās lietošanas aizsarggredzens ap gumijas aizbāzni ir bojāts, 
jo tādā gadījumā, iespējams, vairs nav nodrošināta šķīduma sterilitāte. 

• Šķīduma izņemšana 

Pirms un pēc katras lietošanas dezinficējiet alumīnija vāciņu un gumijas aizbāzni (nesatur lateksu) ar spirtu 
saturošu dezinfekcijas līdzekli. Šķīduma izņemšanai izmantojiet tikai sterilas šļirces. Neatstājiet šļirces 
adatu gumijas aizbāznī! Pēc sterilas šķīduma izņemšanas pudeles saturs jāizlieto 4 nedēļu laikā. Ievērojiet 
uzglabāšanas norādījumus! 
Alternatīvi šķīdumu var izņemt arī, atverot gumijas aizbāzni. Lai to varētu izdarīt, noņemiet ap gumijas 
aizbāzni esošo alumīnija aizsarggredzenu. Alumīnija vāciņš uzmanīgi jāatver un jānoņem, lai izvairītos no 
roku iegriezumu riska! 
Ja ULTRASTOP pro med. ir paņemts tādā veidā, izlietojiet šķīdumu uzreiz un neizmetiet atlikušās šķīduma 
paliekas. 

• Šķīduma uzklāšana 

Nelielu daudzumu ULTRASTOP pro med. tieši vai, izmantojot ar ULTRASTOP pro med. samitrinātu sterilu 
marli, vienmērīgi uzklājiet uz dezinficētas vai sterilizētas virsmas. Ļaujiet tam īsu brīdi iedarboties un pēc 
izgarošanas vajadzības gadījumā viegli noslaukiet ar sterilu bezplūksnu marli. 
Pareizi izmantojot, ULTRASTOP pro med. nesmērējas; tomēr, uzklājot pārāk biezā slānī, virsma var šķist 
nedaudz duļķaina. Tādā gadījumā ieteicams notīrīt virsmu ar destilētu ūdeni vai sterilu marli, un atkārtoti 
apstrādāt virsmu, kā norādīts iepriekš. 

• Iedarbības ilgums un lietošanas daudzums 

Šķīduma iedarbības ilgums ir atkarīgs no izmantotajām iekārtām, izmeklējamā ķermeņa dobuma, lēcas 
notraipīšanas iespējām ar asinīm vai audiem, un tādēļ var būt ļoti atšķirīgs. Ievērojot iepriekš minētās 
izmantošanas norādes, šķīdumu var pielietot tik bieži, cik tas nepieciešams medicīniskās 
iejaukšanās/izmeklējuma laikā. 

ĪPAŠĀS NORĀDES DROŠAI IZMANTOŠANAI 

ULTRASTOP pro med. ir piemērots izmantošanai uz stikla un plastmasas virsmām. Ja uz šiem 
materiāliem jau ir pārklājums vai šaubāties par materiāla noturību, lūdzu, vērsieties pie attiecīgā 
apstrādājamā priekšmeta ražotāja vai tirdzniecības pārstāvja. 

BRĪDINĀJUMA NORĀDES 

• Nav paredzēts injekcijām! Viegli uzliesmojošs! 

• Sargāt no bērniem! 

NORĀDĪJUMI PAR UZGLABĀŠANU 

• Neglabāt temperatūrā, kas augstāka par 25 °C. 

• Sargāt no gaismas! 

• Pudeli glabāt, novietotu vertikāli. 

DERĪGUMA TERMIŅŠ 

Atbilstoši uzglabājot, ULTRASTOP pro med. ir derīgs līdz datumam, kas norādīts uz kartona iepakojuma 
un uz etiķetes. Derīguma beigu termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. 

Derīguma termiņš pēc atvēršanas: 

Pēc sterilas šķīduma izņemšanas pudeles saturs jāizlieto 4 nedēļu laikā. Ievērojiet norādījumus par 
uzglabāšanu! 
Ja bijis atvērts gumijas aizbāznis, šķīdums jāizlieto uzreiz, bet neizlietotās šķīduma paliekas ir jāizmet. 

TIRDZNIECĪBAS FORMAS 

ULTRASTOP pro med. Šķīdums, 30 ml pudelīte ar caurduramu aizbāzni  
ULTRASTOP pro med. Šķīduma viena deva: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. šķīduma viena deva 
(klīnisks) 

CITA SVARĪGA INFORMĀCIJA 

Uz pudeles etiķetes un uz salokāmās kastītes norādīto simbolu nozīme: 

Ražotājs: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Vīne – AT     C0123 

Pārdošana: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Vīne – AT  

Informācijas sniegšanas datums: 2021. gada septembris         IJ 

M Ražotājs h Preces numurs 

g Partijas apzīmējums H Izlietot līdz 

i Ievērojiet lietošanas instrukciju! IJ Sterilizēts pēc aseptiskās metodes 

L Nelietot, ja bojāts iepakojums  
Y 

Nav paredzēts injekcijām! Viegli 
uzliesmojošs! 

s25 
Neglabāt temperatūrā, kas augstāka 
par 25 °C 

w Sargāt no gaismas! 


