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BRUKSANVISNING 

ULTRASTOP pro med. Lösning 
Imskyddsmedel 

EGENSKAPER 

ULTRASTOP pro med. är ett sterilt imskyddsmedel för optisk utrustning för medicinskt bruk 

ULTRASTOP pro med. förhindrar att ytorna på optisk utrustning för medicinskt bruk immar igen. En 

speciell kombination av ytaktiva bildar ett klart och transparent skikt på de behandlade ytorna. Denna 

mycket tunna film motverkar droppbildning som leder till att ytan immas igen när vattenånga kondenseras. 

INNEHÅLLSÄMNEN 

ULTRASTOP pro med. innehåller en kombination av ytaktiva ämnen i en alkohol- och vattenhaltig matris 
(etanol, renat vatten, < 5 % ytaktiva ämnen). 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

ULTRASTOP pro med. är ett sterilt imskyddsmedel för optisk utrustning för medicinskt bruk ULTRASTOP 

pro med. lämpar sig särskilt för följande ändamål: 

• Användning på området för strikt aseptisk endoskopi som måste utföras med steril utrustning i 

ihåliga organ och kroppshålor (t.ex. laparoskopi, thorakoskopi, artroskopi etc.). 

• Användning på medicinska undersökningsspeglar och optisk utrustning (t.ex. larynx- och 

epifarynxspeglar, stroboskop, tandläkarspeglar, kolonoskop etc.). 

ANVÄNDARINSTRUKTIONER 

ULTRASTOP pro med. ska användas av vårdpersonal. 

• Strikt aseptisk användning 

Använd inte innehållet i flaskan om skyddsringen runt gummiproppen är skadad före den första 

användningen, eftersom lösningens sterilitet inte längre kan säkerställas. 

• Ta upp lösningen  

Desinficera aluminiumlocket och gummiproppen (latexfri) med ett alkoholhaltigt desinfektionsmedel före 

och efter varje användning. Använd endast sterila sprutor för att ta upp lösning. Lämna inte kvar nålen i 

gummiproppen! Efter steril upptagning av lösningen måste innehållet förbrukas inom 4 veckor. Beakta 

lagringsinformationen. 

Alternativt kan du ta ut lösningen genom att öppna gummiproppen. Detta gör du genom att ta bort 

aluminiumskyddsringen runt gummiproppen. Öppna och ta bort aluminiumlocket försiktigt för att undvika 

skador på händerna! 

Om ULTRASTOP pro med. har tagits ut på detta sätt ska lösningen användas omedelbart och eventuella 

rester av lösning kasseras. 

• Applicera lösningen  

Applicera en liten mängd ULTRASTOP pro med. antingen direkt eller med hjälp av en steril gasväv fuktad 

med ULTRASTOP pro med. på den desinficerade eller steriliserade och torra ytan och fördela jämnt. Låt 

verka en kort stund, låt avdunsta och polera vid behov försiktigt med steril, luddfri gasväv. 

ULTRASTOP pro med. fettar inte vid korrekt användning men om den appliceras för tjockt kan ytan verka 

något grumlig. I detta fall rekommenderar vi att ytan rengörs med destillerat vatten eller steril gasväv och 

att en ny behandling utförs enligt beskrivningen ovan.  

• Vidhäftningstid och appliceringsmängd 

Vidhäftningstiden kan variera kraftigt beroende på vilka enheter som används, på den behandlade 

kroppshålan samt på eventuell kontaminering av linsen med blod eller vävnad. Behandlingen kan 

upprepas så ofta som nödvändigt under ingreppet/undersökningen, i enlighet med ovanstående 

instruktioner. 

SÄRSKILDA ANVISNINGAR FÖR SÄKER ANVÄNDNING 

ULTRASTOP pro med. lämpar sig för användning på glas och plast. Om dessa material är belagda eller 

om du är osäker på ett materials beständighet, kontakta tillverkaren eller återförsäljaren till den produkt 

som ska behandlas. 

VARNINGAR 

• Får ej injiceras! Lättantändligt!  

• Förvaras oåtkomligt för barn! 

LAGRINGSINFORMATION 

• Lagras vid högst 25 °C. 

• Ljusskydd krävs.  

• Förvara flaskan upprätt. 

HÅLLBARHET 

ULTRASTOP pro med. kan användas fram till det utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten 

när den förvaras på rätt sätt. Utgångsdatumet avser den sista dagen i angiven månad. 

Hållbarhet när förpackningen brutits: 

Efter steril upptagning av flaskans innehåll måste innehållet förbrukas inom 4 veckor. Beakta 

lagringsinformationen! 

Om gummiproppen har öppnats måste lösningen förbrukas omedelbart och eventuella rester av lösningen 

måste kasseras. 

HANDELSFORMER 

ULTRASTOP pro med. Lösning, 30 ml injektionsflaska  

ULTRASTOP pro med. Lösning enkeldos: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Lösning enkeldos (Clinic) 

ANNAN VIKTIG INFORMATION 

Symbolerna på flasketiketten och viklådan har följande betydelse: 

Tillverkare: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Wien – AT     C0123 

Distribution: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Wien – AT  

Senast uppdaterat: september 2021           IJ 
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