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Stap 12
Neem de bevestigingscode op in de patiëntgegevens of in het Stella Audit Trail 
Record Book. Stella IQ slaat alle informatie op om op ieder moment te worden 
gedownload naar een computer. Een nieuw proces can onmiddellijk in gang 
worden gezet door op de “OK” knop te drukken. Druk op de “UIT” knop om 
Stella uit te schakelen.

Stap 11
Druk op de “OK” knop om te bevestigen dat het gedesinfecteerde instrument 
uit de container verwijdert is alsook om te bevestigen dat het proces
compleet is. 

Stap 6
Pas het deksel op de Stella container. Stella IQ telt de contacttijd van 
de detergent af. Zodra het reinigingsproces compleet is, voert Stella 
de vloeistof automatisch af.

Stap 10
Plaats het deksel op de Stella container. Dit dwingt de vloeistof tot overlopen in 
het buitenvak van de container en zorgt voor een volledige afdichting. Stella IQ 
telt de contacttijd van het desinfectieproces af. Stella IQ instrueert Stella Pulse
 om gedurende een minuut desinfectiemiddel door het kanaal van het instrument 
te pompen. Zodra het desinfectieproces compleet is, voert Stella de vloeistof 
automatisch af.

Stap 9
Giet de Tristel Fuse voor Stella oplossing (vijf liter) in het binnenvak van 
de Stella container totdat de vloeistof overloopt in het buitenvak van de 
Stella container. Een piep bevestigt de start van het vijf minuten durende 
desinfectieproces. 

Let op: Als Tristel Fuse niet binnen 10 minuten in Stella wordt gegoten,  
dan breekt Stella IQ het proces automatisch af.

Stap 8
Bereid vijf liter Tristel Fuse voor Stella voor. Verwijs naar de 
gebruikershandleiding. 

Let op: Geen heet water gebruiken.

Stap 7
Zodra Stella leeg is en klaar is voor het desinfectieproces klinkt er een geluid.

Stap 4
Verbind de buisjes met Pulse en verbind dan de luer sluiting met het kanaal 
van het instrument. Monteer de buisjes in de zijkant van de Stella container 
zodat het zuigbuisje in het binnenvak van de Stella container terecht komt. 

Let op: Kabels en andere onderdelen van het instrument die niet 
ondergedompeld kunnen worden dienen buiten de Stella container te blijven 
via de inkepingen in de zijkant van de container. Als het volledige instrument 
ondergedompeld kan worden, laat dan de sluitingen op hun plaats.

Stap 5
Verdun 25ml van Tristel Clean voor Stella in vijf liter water (kamertemperaturr). 
Giet dan deze oplossing in het binnenvak van de Stella container.

Stap 3
Plaats het voorgereinigde instrument en het bakje voor kleine onderdelen in 
het binnenvak van de Stella container.

Stap 2
Druk op de “AAN” knop op Stella IQ en Stella Pulse, totdat een geluid 
hoorbaar is. Stella IQ en Stella Pulse verbinden via Bluetooth. Volg de 
instructies op het Stella IQ scherm.

Stap 1
Plaats Stella op een gelijkmatige op een gelijkmatige oppervlakte in de 
nabijheid van een wasbak of waterafvoer.

Hoog-niveau ontsmetting met Tristel Fuse for Stella
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