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УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

ULTRASTOP pro med. Разтвор
Препарат против запотяване

• Продължителност на действието и приложимо количество
Продължителността на действието може да варира значително в зависимост от използваните
устройства, лекуваната телесната кухина, евентуалното замърсяване на лещата с кръв или тъкан.
Употребата може да се повтаря толкова често, колкото е необходимо по време на
операцията/прегледа, като се вземат предвид горните указания за употреба.

СВОЙСТВА

СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

ULTRASTOP pro med. е стерилен препарат против запотяване за медицинска оптика.
ULTRASTOP pro med. надеждно предотвратява запотяването на повърхностите на медицинската
оптика. Повърхностно активните вещества в специална комбинация образуват ясен и прозрачен
слой върху третираните повърхности. Този много тънък филм предотвратява образуването на
капчици и по този начин запотяването на повърхността от кондензирани водни пари.

ULTRASTOP pro med. е подходящ за употреба на стъкло и пластмаси. Ако тези материали вече
имат покритие или ако имате съмнения относно издръжливостта на даден материал, моля,
свържете се със съответния производител или търговец на третирания предмет.

СЪСТАВКИ

•
•

ULTRASTOP pro med. съдържа комбинация от повърхностно активни вещества в алкохолно-водна
матрица (етанол, пречистена вода, < 5% повърхностно активни вещества).
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ULTRASTOP pro med. е стерилен препарат против запотяване за медицинска оптика.
ULTRASTOP pro med. е предназначен по-специално за:
• употреба в областта на строго асептичната ендоскопия, която трябва да се извърши със
стерилни устройства в кухи органи и телесни кухини (например лапароскопии, торакоскопии,
артроскопии и др.), както и за
• огледала и оптика за медицински прегледи (например ларингеални и епифарингеални
огледала, стробоскопи, стоматологични огледала, колоноскопи и др.).
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
ULTRASTOP pro med. е предвиден за употреба от медицински специалисти.
• Строго асептична употреба
Не използвайте съдържанието на бутилката, ако защитният пръстен около гумената запушалка е
повреден преди първото вземане на разтвор, тъй като в този случай стерилността на разтвора
може да не е гарантирана!
• Вземане на разтвор
Преди и след всяка употреба дезинфекцирайте алуминиевата капачка и гумената запушалка (без
латекс) с дезинфектант на алкохолна основа. За вземането използвайте само стерилни
спринцовки. Не оставяйте иглата в гумената запушалка! След стерилното вземане съдържанието
трябва да се изразходва в рамките на 4 седмици. Спазвайте указанията за съхранение!
Като алтернатива можете да вземете разтвор, като отворите гумената запушалка. За да направите
това, свалете защитния алуминиев пръстен около гумената запушалка. Отварянето и
отстраняването на алуминиевата капачка трябва да става внимателно, за да се избегне опасността
от порязване на ръката! Ако ULTRASTOP pro med. бъде взет по този начин, използвайте разтвора
незабавно и изхвърлете всички остатъци от разтвора, които не са взети.
• Нанасяне на разтвора
Нанесете малко количество ULTRASTOP pro med. директно или с помощта на стерилна марля,
навлажнена с ULTRASTOP pro med., върху дезинфекцираната или стерилизирана и суха
повърхност и го разпределете равномерно. Оставете да подейства за кратко и след изпаряване,
ако е необходимо, леко полирайте със стерилна марля, която не се разнищва. При правилната
употреба ULTRASTOP pro med. не се размазва, но ако се нанесе твърде дебело, повърхността
може да изглежда малко мътна. В този случай се препоръчва да се почисти повърхността с
дестилирана вода или стерилна марля и да се третира отново, както е описано по-горе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не е за инжектиране! Леснозапалим!
Да се пази извън обсега на деца!

УКАЗАНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
•
•
•

Да не се съхранява над 25°C.
Необходима защита от светлина.
Бутилката трябва да се съхранява изправена.

ТРАЙНОСТ
При правилно съхранение ULTRASTOP pro med. има трайност до срока на годност, посочен върху
картонената кутия и етикета. Срокът на годност се отнася до последния ден от посочения месец.
Срок на годност след отваряне:
След стерилното вземане съдържанието на бутилката трябва да се изразходва в рамките на 4
седмици. Спазвайте указанията за съхранение!
Ако гумената запушалка е отворена, разтворът трябва да се използва незабавно и всички остатъци
от разтвора, които не са взети, трябва да се изхвърлят.
ТЪРГОВСКИ РАЗФАСОВКИ
ULTRASTOP pro med. Разтвор, 30 ml прозрачна бутилка
ULTRASTOP pro med. Разтвор монодоза: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Разтвор монодоза
(клиничен)
ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Символите върху етикета на бутилката и сгъваемата кутия имат следното значение:
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Спазвайте упътването за употреба!
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Номер на артикул
Използвайте до
Стерилизиран с асептичен метод
Не е за инжектиране!
Леснозапалим!
Необходима защита от светлина

Производител: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Виена – AT
Пласмент: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Виена – AT
Версия на информацията: септември 2021 г

C0123
IJ

USTP-0030-BP-12

