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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

ULTRASTOP pro med. Roztwór 
Środek przeciw zaparowywaniu 

WŁAŚCIWOŚCI 
ULTRASTOP pro med. to sterylny środek przeciw zaparowywaniu do soczewek medycznych. 
ULTRASTOP pro med. skutecznie zapobiega zaparowywaniu powierzchni soczewek medycznych. 
Specjalne połączenie substancji powierzchniowo czynnych tworzy na obrabianych powierzchniach 
bezbarwną i przezroczystą warstwę. Ta bardzo cienka warstwa zapobiega tworzeniu się kropli, a tym 
samym powstawaniu mgły na powierzchni ze skondensowanej pary wodnej. 

SKŁAD 
ULTRASTOP pro med. zawiera połączenie substancji powierzchniowo czynnych umieszczonych w 
matrycy alkoholowo-wodnej (etanol, woda oczyszczona, <5% substancji powierzchniowo czynnych). 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ 
ULTRASTOP pro med. to sterylny środek przeciw zaparowywaniu do soczewek medycznych. Preparat 
ULTRASTOP pro med. jest przeznaczony w szczególności do: 
• użycia podczas ściśle aseptycznych endoskopii, które należy wykonywać w narządach jamistych i 

jamach ciała wymagających sterylnych przyrządów (np. laparoskopie, torakoskopie, artroskopie itp.), 
jak również do 

• medycznych lusterek diagnostycznych i soczewek (np. do lusterek laryngologicznych i 
nosogardłowych, stroboskopów, lusterek dentystycznych, kolonoskopów itd.). 

INSTRUKCJE UŻYCIA 
ULTRASTOP pro med. jest przeznaczony do używania przez specjalistyczny personel medyczny. 
• Ściśle aseptyczne użycie 
Nie należy używać zawartości butelki w przypadku uszkodzenia pierścienia ochronnego wokół gumowego 
korka przed pierwszym pobraniem, ponieważ w tym przypadku nie można zapewnić sterylności roztworu! 
• Pobranie roztworu 
Przed każdym użyciem i po użyciu należy zdezynfekować aluminiową nakładkę oraz gumową zatyczkę, 
używając środka dezynfekcyjnego na bazie alkoholu. Roztwór pobierać wyłącznie za pomocą sterylnych 
strzykawek. Nie zostawiać igły w gumowej zatyczce! Po sterylnym pobraniu należy zużyć zawartość 
butelki w ciągu 4 tygodni. Przestrzegać instrukcji przechowywania! 
Ewentualnie można pobrać roztwór po otwarciu gumowej zatyczki. W tym celu należy zdjąć aluminiowy 
pierścień ochronny otaczający gumową zatyczkę. Należy zachować ostrożność podczas otwierania i 
usuwania aluminiowej nakładki, aby uniknąć ryzyka skaleczenia dłoni!  
W przypadku pobrania preparatu ULTRASTOP pro med. w ten sposób należy natychmiast zużyć roztwór 
i wyrzucić niepobrane pozostałości. 
• Nanoszenie roztworu 
Nanieść niewielką ilość preparatu ULTRASTOP pro med. bezpośrednio lub za pomocą zwilżonego, 
sterylnego gazika ULTRASTOP pro med. na zdezynfekowaną lub wysterylizowaną i suchą powierzchnię, 
a następnie równomiernie rozprowadzić. Pozostawić na chwilę, aby preparat zaczął działać, a w razie 
potrzeby, po odparowaniu, delikatnie wypolerować sterylną, niebarwiącą gazą.  
Użyty prawidłowo ULTRASTOP pro med. nie rozmazuje się, ale w przypadku nałożenia zbyt grubej 
warstwy powierzchnia może wydawać się nieco mętna. W takim przypadku zaleca się oczyszczenie 
powierzchni wodą destylowaną lub sterylną gazą i powtórzenie zastosowania w sposób opisany powyżej. 

• Czas działania preparatu i ilość, której należy użyć 
Czas pozostawania preparatu na danej powierzchni może być bardzo różny w zależności od 
zastosowanych urządzeń, leczonej jamy ciała, ewentualnego zanieczyszczenia soczewki krwią lub 
tkanką. Preparat można używać tak często, jak to konieczne podczas zabiegu/badania, zgodnie z 
instrukcjami użycia podanymi powyżej. 

SZCZEGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYCIA 
ULTRASTOP pro med. jest przeznaczony do używania na szkle i tworzywach sztucznych. Jeśli na te 
materiały nałożono już warstwę preparatu lub jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do odporności 
materiału, należy skontaktować się z odpowiednim producentem lub sprzedawcą danego przedmiotu, na 
który ma być nałożony roztwór. 

WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE 
• Preparat nie jest przeznaczony do wstrzykiwania! Preparat jest łatwopalny! 
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA 
• Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C. 
• Chronić przed światłem. 
• Przechowywać butelkę w pozycji pionowej. 

OKRES TRWAŁOŚCI 
W przypadku prawidłowego przechowywania preparat ULTRASTOP pro med. zachowuje trwałość do daty 
ważności podanej na opakowaniu i etykiecie. Data ważności odnosi się do ostatniego dnia wskazanego 
miesiąca. 
Okres trwałości po otwarciu: 
Po sterylnym pobraniu należy zużyć zawartość butelki w ciągu 4 tygodni. Przestrzegać wskazówek 
dotyczących przechowywania! 
Po otwarciu gumowej zatyczki należy niezwłocznie zużyć preparat i wyrzucić wszelkie pozostałości, które 
nie zostały pobrane. 

FORMY PREPARATU DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY 
ULTRASTOP pro med. Roztwór, fiolka 30 ml  
ULTRASTOP pro med. Jednodawkowy roztwór: 30 × 5 ml ULTRASTOP pro med. Jednodawkowy 
roztwór (Clinic) 

POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE 
Symbole umieszczone na etykiecie butelki i na opakowaniu mają następujące znaczenie: 

Producent: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Wiedeń - AT     C0123 
Dystrybutor: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Wiedeń - AT 

Stan informacji na: wrzesień 2021 r.           IJ 

M Producent h Numer artykułu 

g Nazwa partii H Data przydatności   

i Przestrzegać instrukcji użycia! IJ Wysterylizowano przy użyciu metod 
aseptycznych 
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