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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ULTRASTOP pro med. Διάλυμα
Αντιθαμβωτικό υγρό

•

Διάρκεια προσκόλλησης και ποσότητα εφαρμογής

Η διάρκεια προσκόλλησης διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τις συσκευές που χρησιμοποιούνται, τη
σωματική κοιλότητα, τις πιθανές ακαθαρσίες από αίμα ή ιστό στο φακό. Η εφαρμογή μπορεί να
επαναληφθεί όσες φορές απαιτείται κατά την επέμβαση/εξέταση λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω
υποδείξεις εφαρμογής.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το ULTRASTOP pro med. είναι ένα στείρο αντιθαμβωτικό υγρό για ιατροτεχνολογικούς φακούς.
Το ULTRASTOP pro med. αποτρέπει αξιόπιστα το θάμπωμα των επιφανειών των ιατροτεχνολογικών
φακών. Χάρη στις ειδικά συνδυασμένες επιφανειοδραστικές ουσίες εξασφαλίζει καθαρή ορατότητα μέσα
από τις επεξεργασμένες επιφάνειες. Το ιδιαίτερα λεπτό φιλμ εμποδίζει τη δημιουργία σταγονιδίων και κατά
συνέπεια το θάμπωμα της επιφάνειας που οφείλεται στους συμπυκνωμένους υδρατμούς.

Το ULTRASTOP pro med. ενδείκνυται για εφαρμογή σε γυαλί και συνθετικά υλικά. Εάν τα υλικά αυτά
έχουν ήδη επικαλυφθεί ή υπάρχει αμφιβολία για την ανθεκτικότητα ενός υλικού, επικοινωνήστε με τον
εκάστοτε κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο του αντικειμένου προς επεξεργασία.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Το ULTRASTOP pro med. περιέχει έναν συνδυασμό επιφανειοδραστικών ουσιών σε ένα αλκοολούχο
υδατικό διάλυμα (αιθανόλη, απιονισμένο νερό, < 5 % επιφανειοδραστικές ουσίες).
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το ULTRASTOP pro med. είναι ένα στείρο αντιθαμβωτικό υγρό για ιατροτεχνολογικούς φακούς. Το
ULTRASTOP pro med. ενδείκνυται ιδίως για:
• χρήση στον τομέα της αυστηρά ασηπτικής ενδοσκόπησης, η οποία πρέπει να διεξαχθεί με στείρες
συσκευές σε κοίλα όργανα και σωματικές κοιλότητες (π.χ. λαπαροσκοπήσεις, θωρακοσκοπήσεις,
αρθροσκοπήσεις, κ.λπ.), καθώς και για
• ιατροτεχνολογικούς καθρέπτες εξέτασης και φακούς (π.χ. λαρυγγικοί και άνω φαρυγγικοί καθρέπτες,
στροβοσκόπια, οδοντιατρικούς καθρέπτες, κολονοσκόπια, κ.λπ.).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
•
•

Όχι για έγχυση! Εύφλεκτο!
Φυλάσσετε μακριά από παιδιά!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
•
•
•

Να μην φυλάσσετε σε θερμοκρασία άνω των 25 °C.
Να προστατεύεται από το φως.
Να φυλάσσεται σε όρθια θέση.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Εφόσον αποθηκευτεί σωστά, το ULTRASTOP pro med. διατηρείται έως την ημερομηνία λήξης που
αναγράφεται στο χαρτοκιβώτιο ή στην ετικέτα. Η ημερομηνία λήξης αφορά την τελευταία ημέρα του
αναγραφόμενου μήνα.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χρόνος διατήρησης μετά το άνοιγμα:

Το ULTRASTOP pro med. προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένο ιατροτεχνολογικό προσωπικό.

Μετά τη στείρα λήψη, το περιεχόμενο της φιάλης πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 4 εβδομάδων. Λάβετε
υπόψη τις οδηγίες αποθήκευσης!
Εάν αφαιρέθηκε το λαστιχένιο πώμα, το διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως και τυχόν υπόλοιπο
να απορριφθεί.

•

Αυστηρά ασηπτική χρήση

Μην χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο του φιαλιδίου εάν, πριν από την πρώτη λήψη, έχει υποστεί ζημιά ο
δακτύλιος προστασίας περιμετρικά του λαστιχένιου πώματος, διότι σε αυτήν την περίπτωση η στειρότητα
του διαλύματος δεν είναι πλέον εγγυημένη!
•

Λήψη του διαλύματος

Απολυμάνετε το καπάκι αλουμινίου και το λαστιχένιο πώμα (χωρίς λάτεξ) πριν και μετά από κάθε χρήση
με ένα αλκοολούχο απολυμαντικό. Για τη λήψη να χρησιμοποιείτε μόνο στείρες σύριγγες. Μην αφήνετε τη
βελόνα τοποθετημένη στο λαστιχένιο πώμα. Μετά τη στείρα λήψη, το περιεχόμενο πρέπει να
χρησιμοποιηθεί εντός 4 εβδομάδων. Τηρείτε τις οδηγίες αποθήκευσης!
Εναλλακτικά, μπορείτε να αφαιρέσετε το διάλυμα ανοίγοντας το λαστιχένιο πώμα. Για το σκοπό αυτό,
απομακρύνετε τον αλουμινένιο δακτύλιο προστασίας περιμετρικά του λαστιχένιου πώματος. Το άνοιγμα
και η αφαίρεση του καπακιού αλουμινίου πρέπει να γίνεται με προσοχή, για να μην κόψετε το χέρι σας!
Εάν αφαιρέσατε το ULTRASTOP pro med. από το φιαλίδιο με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιήστε άμεσα
το διάλυμα και απορρίψτε τυχόν διάλυμα που δεν χρησιμοποιήσατε.
•

Εφαρμογή του διαλύματος

Εφαρμόστε μικρή ποσότητα ULTRASTOP pro med. απευθείας ή με μια στείρα γάζα νοτισμένη με
ULTRASTOP pro med. στην απολυμασμένη ή/και αποστειρωμένη και στεγνή επιφάνεια και απλώστε
ομοιόμορφα. Αφήστε να δράσει για λίγο και μόλις εξατμιστεί σκουπίστε απαλά, εάν απαιτείται, με στείρα
γάζα που δεν αφήνει χνούδια.
Το ULTRASTOP pro med. δεν δημιουργεί μουτζούρες όταν χρησιμοποιείται σωστά, ωστόσο εάν
εφαρμοστεί μεγάλη ποσότητα ενδέχεται η επιφάνεια να έχει θαμπή όψη. Σε αυτήν την περίπτωση
συνίσταται ο καθαρισμός της επιφάνειας με απιονισμένο νερό ή στείρα γάζα και η εκ νέου εφαρμογή
διαλύματος όπως περιγράφεται παραπάνω.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ULTRASTOP pro med. Διάλυμα, φιαλίδιο 30 ml
ULTRASTOP pro med. Μονοδοσικό διάλυμα 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Μονοδοσικό διάλυμα
(κλινικό)
ΛΟΙΠΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα σύμβολα που αναγράφονται στην ετικέτα του φιαλιδίου και στο χαρτοκιβώτιο σημαίνουν τα εξής:
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Παρασκευαστής
Αριθμός παρτίδας
Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης!
Μην χρησιμοποιείτε εάν έχει υποστεί
ζημιά η συσκευασία
Να μην φυλάσσεται σε θερμοκρασίες
πάνω από 25 °C
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Αριθμός προϊόντος
Ανάλωση έως
Αποστειρωμένο με ασηπτική μέθοδο
Όχι για έγχυση! Εύφλεκτο!
Να προστατεύεται από το φως.

Κατασκευάστρια εταιρεία: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Βιέννη – AT
Διανομή: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Βιέννη – AT
0123
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