
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

ULTRASTOP spray de 15 ml 

ULTRASTOP flacon de 25 ml cu pipetă picurătoare 

SOLUŢIE ANTIABURIRE 

 

INGREDIENTE/PROPRIETĂŢI 

ULTRASTOP conţine o combinaţie specială de substanţe tensioactive dizolvate într-o 

matrice hidroalcoolică (etanol, apă purificată, < 5% substanţe tensioactive). 

ULTRASTOP este o soluţie antiaburire de calitate superioară pentru lentile medicale. 

Oglinzile de examinare şi instrumentele optice, ca de exemplu, ocularele şi obiectivele 

microscoapelor, pot fi protejate simplu, uşor şi sigur împotriva aburirii. 

Utilizarea soluţiei ULTRASTOP nu se limitează la domeniul medical. Soluţia oferă protecţie 

rapidă şi fiabilă pentru toate tipurile de sisteme optice, ochelari, sticle, lentile, oglinzi etc. 

Caracteristica specială a soluţiei ULTRASTOP constă în faptul că previne în mod fiabil 

aburirea lentilelor medicale. Substanţele tensioactive, într-o combinaţie specială, formează o 

peliculă perfect clară şi transparentă pe suprafeţele tratate. Această peliculă extrem de subţire 

previne formarea picăturilor mici de apă când vaporii de apă se condensează, prevenind astfel 

aburirea suprafeţei. 

 

DOMENIU DE UTILIZARE 

• Pentru utilizare temporară (în mod normal, pentru mai puţin de 60 minute) pentru toate 

 tipurile de oglinzi de examinare şi lentile medicale (de exemplu, oglinzi laringiene şi 

 epifaringiene, colonoscoape, oglinzi dentare, etc.). Preîncălzirea sistemelor optice nu mai 

 este necesară, deoarece acestea pot fi tratate în prealabil cu ULTRASTOP înainte de

 începerea programului de consultaţii sau înainte de vizitele la domiciliu, ceea ce înseamnă 

 timp şi muncă economisită pentru medic. 

• Pentru toate tipurile de ochelari (de exemplu, ochelari chirurgicali, ochelari de protecţie, 

 ochelari de soare, ochelari de sport, etc.). 

• Pentru toate tipurile de lentile şi oglinzi din microscoape sau din alte dispozitive 

 ştiinţifice. 

• Pentru toate celelalte tipuri de suprafeţe de sticlă sau oglindă (măşti pentru scufundări, 

 vizoarele căştilor de protecţie, geamurile automobilelor, etc.). 

Pentru endoscopia strict aseptică trebuie utilizată varianta sterilă ULTRASTOP „pro 

med.” (flacon injectactabil de 30 ml sau unidoze de 5 ml). 

 

Atenţie: ULTRASTOP poate fi utilizat pe sticlă şi pe aproape toate suprafeţele din materiale 

sintetice. În cazul în care s-au utilizat alte straturi de acoperire sau dacă nu sunteţi sigur de 

rezistenţa materialului de acoperire, vă rugăm să contactaţi producătorul sau distribuitorul 

obiectului care urmează să fie tratat. 

 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

Aplicaţi ULTRASTOP direct sau cu o cârpă îmbibată cu soluţie pe suprafaţa uscată şi curată, 

distribuind-o în mod uniform. Lăsaţi soluţia să acţioneze pentru scurt timp, iar după 

evaporare, lustruiţi delicat suprafaţa cu o cârpă uscată, curată şi fără scame, dacă este necesar. 

ULTRASTOP nu conţine glicerină sau substanţe similare şi dacă este utilizat corect, nu lasă 

pete. Totuşi, dacă este aplicat în exces, suprafaţa poate părea ceţoasă. În acest caz, suprafaţa 

trebuie curăţată cu apă şi procedura descrisă mai sus trebuie repetată. 

 



Extrem de inflamabil! 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! 

 

CONDIŢII DE DEPOZITARE: A nu se depozita la temperaturi de peste 25 °C. A se proteja 

de lumină. 

 

DISPONIBIL SUB URMĂTOARELE FORME 

Spray ULTRASTOP, 15 ml 

Flacon ULTRASTOP cu pipetă picurătoare (para conţine cauciuc natural), 25 ml 

ULTRASTOP „pro med.”, fiolă injectabilă de 30 ml (steril) 

ULTRASTOP „pro med.”, unidoză de 5 ml (steril): 

1 x 5 ml + kit de aplicare, 20 x 5 ml + kituri de aplicare, 30 x 5 ml Clinic 

CE 

Producător:  MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, A-1200 Viena 

Distribuitor:  SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, A-1200 Viena 
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