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NAVODILA ZA UPORABO 

ULTRASTOP pro med. raztopina 
Sredstvo proti zameglitvi 

LASTNOSTI 

ULTRASTOP pro med. je sterilno sredstvo proti zameglitvi za medicinske optike. 
ULTRASTOP pro med. zanesljivo preprečuje zameglitev površin medicinske optike. Površinsko aktivne 
snovi v posebni kombinaciji tvorijo jasno in prozorno plast na obdelanih površinah. Ta zelo tanek film 
preprečuje nastanek kapljic in s tem površinsko zameglitev zaradi kondenzirane vodne pare. 

SESTAVINE 

ULTRASTOP pro med. vsebuje kombinacijo površinsko aktivnih snovi v alkoholno-vodnem matriksu 
(etanol, prečiščena voda, < 5 % površinsko aktivnih snovi). 

PODROČJA UPORABE 

ULTRASTOP pro med. je sterilno sredstvo proti zameglitvi za medicinske optike. ULTRASTOP pro med. 
je posebej primeren za: 

• uporabo na področju strogo aseptične endoskopije, ki jo je treba izvajati s sterilnimi napravami v 
votlih organih in telesnih votlinah (npr. laparoskopija, torakoskopija, artroskopija itd.), pa tudi za 

• ogledala in optike za zdravniški pregled (npr. ogledala za grlo in epifarinks, stroboskopi, zobna 
ogledala, kolonoskopi itd.). 

NAVODILA ZA UPORABO 

ULTRASTOP pro med. je namenjen zdravstvenim delavcem. 

• Strogo aseptična uporaba 

Vsebine steklenice ne uporabljajte, če je zaščitni obroč okoli gumijastega zamaška poškodovan, preden 
ga prvič odstranite, saj v tem primeru sterilnost raztopine morda ne bo več zagotovljena! 

• Odvzem raztopine 

Pred vsako uporabo in po njej razkužite aluminijast pokrovček in gumijast zamašek (brez lateksa) z 
alkoholnim razkužilom. Za odvzem uporabljajte samo sterilne brizgalke. Igle ne puščajte v gumijastem 
zamašku! Po sterilnem odvzemu je treba vsebino porabiti v štirih tednih. Upoštevajte navodila za hrambo! 
 Druga možnost je, da raztopino odvzamete tako, da odprete gumijast zamašek. V ta namen odstranite 
zaščitni aluminijast obroč okoli gumijastega zamaška.  Aluminijast pokrov je treba previdno odpreti in 
odstraniti, da se izognete nevarnosti ureznin roke!  
Če je bil ULTRASTOP pro med. odvzet na ta način, takoj uporabite raztopino in zavrzite vse ostanke 
raztopine, ki niso bili odvzeti. 

• Nanos raztopine 

Majhno količino raztopine ULTRASTOP pro med. nanesite neposredno ali s pomočjo sterilne gaze, 
prepojene z ULTRASTOP pro med., na razkuženo ali sterilizirano in suho površino in enakomerno 
porazdelite. Pustite delovati za kratek čas in po izhlapevanju po potrebi nežno spolirajte s sterilno gazo, 
ki ne pušča vlaken. 
ULTRASTOP pro med. se ob pravilni uporabi ne razmaže, če pa ga nanesete preveč na debelo, se lahko 
zdi, da je površina nekoliko motna. V tem primeru je priporočljivo površino očistiti z destilirano vodo ali 
sterilno gazo in jo ponovno obdelati, kot je opisano zgoraj. 

• Čas delovanja in uporabljena količina 

Čas delovanja se lahko zelo razlikuje glede na uporabljeno opremo, telesno votlino, ki se obravnava, in 
morebitno kontaminacijo leče s krvjo ali tkivom. Nanos lahko med postopkom/pregledom ponavljamo 
tolikokrat, kolikor je potrebno, ob upoštevanju zgoraj navedenih navodil za uporabo. 

POSEBNI NAPOTKI ZA VARNO UPORABO 

ULTRASTOP pro med. je primeren za uporabo na steklu in plastiki. Če so ti materiali že prevlečeni ali če 
dvomite o obstojnosti materiala, se obrnite na ustreznega proizvajalca ali prodajalca predmeta, ki ga je 
treba obdelati. 

OPOZORILA 

• Ni primerno za injiciranje! Rahlo vnetljivo! 

• Hranimo nedosegljivo otrokom! 

NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 

• Hranimo pri temperaturi do 25 °C. 

• Zaščitimo pred svetlobo. 

• Steklenice naj stojijo pokončno. 

ROK UPORABNOSTI 

ULTRASTOP pro med. je, če je pravilno shranjen, uporaben do roka uporabnosti, ki je naveden na 
kartonski škatli in nalepki. Datum poteka veljavnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca. 

Rok uporabnosti po prvi uporabi: 

Po sterilnem odvzemu je treba vsebino porabiti v štirih tednih. Upoštevajte navodila za shranjevanje! 
Če ste odprli gumijast zamašek, morate raztopino takoj porabiti in zavreči vse ostanke raztopine, ki niso 
bili odvzeti. 

KOMERCIALNO PAKIRANJE 

ULTRASTOP pro med. raztopina, 30-mililitrska viala  
ULTRASTOP pro med. raztopina monodoza: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. raztopina monodoza 
(Clinic) 

DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE 

Simboli na etiketi steklenice in zložljivi škatli imajo naslednji pomen: 

Proizvajalec: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Dunaj – AT    C0123 

Prodaja: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Dunaj – AT 

Stanje informacij: september 2021           IJ 

M Proizvajalec h Številka izdelka 

g Serijska številka H Uporabno do   

L  
Ne uporabljajte, če je embalaža 
poškodovana. 

IJ 
Sterilizirano z antiseptičnim 
postopkom 

i Upoštevajte navodila za uporabo! Y Ni za injiciranje! Rahlo vnetljivo! 

s25 Hranimo pri temperaturi do 25 °C. w Potrebna je zaščita pred svetlobo. 


