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NÁVOD NA POUŽITIE 

ULTRASTOP pro med. Roztok 
Prípravok proti zahmlievaniu 

VLASTNOSTI  

ULTRASTOP pro med. je prípravok proti zahmlievaniu na lekársku optiku. 
ULTRASTOP pro med. spoľahlivo zabraňuje zahmlievaniu povrchov lekárskej optiky. Povrchovo aktívne 
látky v špeciálnej kombinácii tvoria na ošetrených povrchoch číru a priehľadnú vrstvu. Tento veľmi tenký 
film zabraňuje tvorbe kvapôčok a tým aj zahmlievaniu povrchu v dôsledku skondenzovanej vodnej pary. 

ZLOŽKY 

ULTRASTOP pro med. obsahuje kombináciu povrchovo aktívnych látok vo vodnom roztoku s alkoholom 
(etanol, čistená voda, < 5 % povrchovo aktívnych látok). 

OBLASTI POUŽITIA 

ULTRASTOP pro med. je prípravok proti zahmlievaniu na lekársku optiku. ULTRASTOP pro med. je 
veľmi vhodný na: 

• použitie v oblasti silno aseptickej endoskopie, ktorá sa musí vykonávať pomocou sterilných 
pomôcok v dutých orgánoch a telesných dutinách (napr. laparoskopie, torakoskopie, artroskopie atď.), 
ako na 

• lekárske vyšetrovacie zrkadielko a optické pomôcky (napr. zrkadlo na hrtan a nosohltan, stroboskopy, 
zubárske zrkadlá, kolonoskopy atď.). 

NÁVOD NA POUŽITIE 

ULTRASTOP pro med. je určený na použitie lekárskym odborným personálom. 

• Silno aseptické použitie 

Obsah fľaštičky nepoužívajte, ak je pred prvým odobratím poškodený ochranný krúžok okolo gumovej 
zátky, pretože sterilita roztoku už nemusí byť v tomto prípade zaručená! 

• Odobratie roztoku  

Hliníkový uzáver a gumovú zátku (bez obsahu latexu) dezinfikujte pred a po každom použití alkoholickým 
dezinfekčným prostriedkom. Na odber používajte len sterilné striekačky. Nedovoľte, aby sa ihla zasunula 
do gumovej zátky! Po sterilnom odbere sa musí obsah spotrebovať do 4 týždňov. Dodržujte návod na 
skladovanie! 
Prípadne môžete roztok odobrať po otvorení gumovej zátky. Za týmto účelom odstráňte hliníkový 
ochranný krúžok okolo gumovej zátky.  Hliníkový uzáver otvárajte a odoberajte opatrne, aby ste predišli 
riziku porezania ruky!  
Ak sa prípravok ULTRASTOP pro med. použil týmto spôsobom, roztok ihneď použite a nepoužitý zvyšok 
roztoku vyhoďte. 

• Nanesenie roztoku  

Malé množstvo prípravku ULTRASTOP pro med. naneste buď priamo alebo pomocou sterilnej gázy 
navlhčenej roztokom ULTRASTOP pro med. na dezinfikovaný alebo sterilizovaný a suchý povrch 
a rovnomerne ho rozotrite. Nechajte krátko pôsobiť a po odparení prípadne jemne vyleštite sterilnou 
gázou nepúšťajúcou vlákna.  
Pri správnom použití sa ULTRASTOP pro med. nerozmazáva, ale pri nanesení príliš hrubej vrstvy sa 
môže povrch zdať trošku matný. V tomto prípade sa odporúča vyčistiť povrch destilovanou vodou alebo 
sterilnou gázou a novou vrstvou roztoku podľa popisu vyššie.  

• Trvanie účinku a použité množstvo 

Účinok sa môže líšiť v závislosti od použitých pomôcok, ošetrovaných telesných dutín, prípadného 
znečistenia šošovky krvou alebo tkanivom. Použitie je možné pri dodržaní uvedeného návodu na použitie 
opakovať tak často, ako je počas zákroku/vyšetrenia potrebné. 

MIMORIADNE POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE 

Prípravok ULTRASTOP pro med. je vhodný na použitie na skle a plastoch. Ak sú tieto materiály už 
potiahnuté alebo ak máte akékoľvek pochybnosti ohľadom odolnosti materiálu, obráťte sa na príslušného 
výrobcu alebo predajcu ošetrovaného predmetu. 

UPOZORNENIA 

• Nie na vstrekovanie! Ľahko zápalný! 

• Skladujte mimo dosahu detí! 

NÁVOD NA SKLADOVANIE 

• Neskladujte pri teplote vyššej ako 25 °C. 

• Chráňte pred svetlom.  

• Fľaštičku skladujte vertikálne. 

TRVANLIVOSŤ 

Prípravok ULTRASTOP pro med. sa pri správnom skladovaní musí spotrebovať do dátumu spotreby, ktorý 
je uvedený na skladacom kartóne a na etikete. Dátum spotreby sa vzťahuje na posledný deň uvedeného 
mesiaca. 

Trvanlivosť po otvorení: 

Po sterilnom odbere obsahu fľaštičky sa musí obsah spotrebovať do 4 týždňov. Dodržte návod na 
skladovanie! 
Po otvorení gumovej zátky je potrebné roztok okamžite použiť a nepoužitý zvyšok roztoku zlikvidovať. 

PREDÁVANÉ ALTERNATÍVY 

ULTRASTOP pro med. Roztok, 30 ml prepichovacia fľaštička  
ULTRASTOP pro med. Roztok jednodávkový: 30 × 5 ml ULTRASTOP pro med. Roztok jednodávkový 
(Clinic) 

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

Symboly uvedené na etikete na fľaštičke a skladacej škatuli majú nasledovný význam: 

Výrobca: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Viedeň – AT     C0123 

Distribútor: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Viedeň - AT 

Stav informácií: september 2021           IJ 

M Výrobca  h Číslo výrobku 

g Označenie šarže H Spotrebujte do 

i Riaďte sa návodom na použitie! IJ Sterilizované aseptickým postupom 

L Pri poškodení obalu nepoužívať Y Nie na vstrekovanie! Ľahko zápalný! 

s25 Neskladujte pri teplote vyššej ako 
25 °C 

w Chráňte pred svetlom 


