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GEBRUIKSAANWIJZING 

ULTRASTOP pro med. Oplossing 
Anticondensmiddel 

EIGENSCHAPPEN 

ULTRASTOP pro med. is een steriel anticondensmiddel voor medische optica. 
ULTRASTOP pro med. voorkomt effectief het beslaan van oppervlakken bij medische optica. Oppervlakte-
actieve stoffen in een speciale samenstelling vormen een heldere en transparante laag op behandelde 
oppervlakken. Deze zeer dunne film voorkomt druppelvorming en daardoor het beslaan van het oppervlak 
door gecondenseerde waterdamp. 

BESTANDDELEN 

ULTRASTOP pro med. bevat een combinatie van oppervlakte-actieve stoffen in een alcohol-waterige 
matrix (ethanol, gezuiverd water, <5% oppervlakte-actieve stoffen). 

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

ULTRASTOP pro med. is een steriel anticondensmiddel voor medische optica. ULTRASTOP pro med. is 
met name geschikt voor: 

• toepassing in strikt aseptische endoscopie die met steriele apparatuur moet worden uitgevoerd in 
holle organen en lichaamsholten (bijv. laparoscopieën, thoracoscopieën, artroscopieën, enz.) en 

• spiegels en optica voor medisch onderzoek (bijv. strottenhoofd en epifaryngeale spiegels, 
stroboscopen, tandheelkundige spiegels, coloscopen, enz.). 

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 

ULTRASTOP pro med. is bestemd voor gebruik door beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. 

• Strikt aseptisch gebruik 

Gebruik de inhoud van de flacon niet als vóór het eerste gebruik de veiligheidsring rond de rubberstop 
beschadigd is, omdat dan de steriliteit van de oplossing mogelijk niet meer gewaarborgd is! 

• Onttrekking van de oplossing 

Ontsmet de aluminium dop en de rubberstop (latexvrij) met een ontsmettingsmiddel op alcoholbasis voor 
en na elk gebruik. Gebruik alleen steriele injectiespuiten voor de onttrekking. Laat de naald niet in de 
rubberstop steken! Na steriele onttrekking moet de inhoud binnen 4 weken worden opgebruikt. De 
bewaarvoorschriften opvolgen! 
U kunt de oplossing er ook uithalen door de rubberstop te openen. Verwijder hiertoe de aluminium ring 
rond de rubberstop. De aluminium dop moet voorzichtig worden geopend en verwijderd om het risico van 
handletsel te vermijden!  
Als ULTRASTOP pro med. op deze manier eruit wordt gehaald, dan moet de oplossing onmiddellijk 
worden gebruikt en de ongebruikte vloeistof worden weggegooid. 

• Aanbrengen van de oplossing  

Breng een kleine hoeveelheid ULTRASTOP pro med. rechtstreeks of met behulp van een met 
ULTRASTOP pro med. bevochtigd steriel gaasje aan op het ontsmette of gesteriliseerde en droge 
oppervlak en verdeel het gelijkmatig. Kort laten inwerken en, na verdamping, zo nodig voorzichtig 
uitwrijven met steriele, lintvrije gaasjes. 
ULTRASTOP pro med. loopt niet uit bij correct gebruik, maar als het te dik wordt aangebracht, kan het 
oppervlak er wat troebel uitzien. In dat geval wordt aanbevolen het oppervlak met gedestilleerd water of 
steriele gaasjes schoon te maken en opnieuw te behandelen zoals hierboven is aangegeven.  

• Hechtingsduur en aanbrenghoeveelheid 

De hechtingsduur kan sterk variëren, afhankelijk van de gebruikte hulpmiddelen, de behandelde 
lichaamsholtes, eventuele verontreiniging van de lens door bloed of weefsel. Aanbrengen van het middel 
kan zo vaak als nodig is tijdens de procedure/het onderzoek worden herhaald volgens de hierboven 
vermelde gebruiksinstructies. 

SPECIALE INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK 

ULTRASTOP pro med. is geschikt voor aanbrengen op glas en kunststoffen. Indien deze materialen reeds 
gecoat zijn of indien er twijfel bestaat over de bestendigheid van een materiaal, neem dan contact op met 
de desbetreffende fabrikant of leverancier van het te behandelen object. 

WAARSCHUWINGEN 

• Niet injecteren! Licht ontvlambaar!  

• Buiten bereik van kinderen bewaren! 

BEWAARVOORSCHRIFTEN 

• Niet bewaren boven 25 °C. 

• Beschermen tegen licht.  

• Bewaar de flacon rechtop. 

HOUDBAARHEID 

ULTRASTOP pro med. is bij correct bewaren houdbaar tot de vervaldatum die vermeld staat op de 
verpakking en het etiket. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de vermelde maand. 

Houdbaarheid na opening: 

Na steriele onttrekking moet de flaconinhoud binnen 4 weken worden opgebruikt. Bewaarvoorschriften 
opvolgen! 
Als de rubberstop is geopend, moet de oplossing onmiddellijk worden gebruikt en moet de ongebruikte 
vloeistof worden weggegooid. 

VERPAKKINGSTYPEN 

ULTRASTOP pro med. Oplossing, 30 ml injectieflacon  
ULTRASTOP pro med. Oplossing monodosis: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Oplossing monodosis 
(kliniek) 

ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 

De symbolen op het etiket van de flacon en op de verpakking hebben de volgende betekenis: 

Fabrikant: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Wenen – AT    C0123 

Distributie: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Wenen – AT 

Versie van de informatie: september 2021          IJ 

M Fabrikant h Artikelnummer 

g Productserie H Bruikbaar tot   

i De gebruiksaanwijzing opvolgen! IJ Gesteriliseerd in aseptische proces 

L  
Niet gebruiken indien de 

verpakking beschadigd is 
Y  Niet voor injectie! Licht ontvlambaar! 

s25 Niet bewaren boven 25 °C w Beschermen tegen licht 


