
Stap 1 - Verwijder het reinigingsdoekje uit  
het zakje en vouw het uit in de palm van de 
hand.

Stap 2 - Reinig het instrument van ‘schoon’ 
naar ‘niet schoon’: begin bij het handvat, 
werk richting het uiteinde van het 
instrument en plaats het terug in het 
‘niet schoon’ gebied.

Desinfecteer handen en draag een nieuw paar 
handschoenen. 

Stap 3 - Verwijder het sporicide doekje het 
zakje en vouw het uit in de palm van de 
hand.

Stap 4 - Breng twee doses Aktivatorschuim 
aan op het doekje. 

Wanneer het 50ml Aktivatorschuim gebruikt wordt, vier 
doses aanbrengen.

Stap 5 - Vouw het doekje en knijp gedurende 15 seconden om chloordioxide te genereren.

Het gehele doekje dient met Schuim bedekt te zijn.
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Stap 6 - Ontsmet het instrument van 
‘schoon’ naar ‘niet schoon’. Begin bij het 
handvat en werk richting het uiteinde van 
het instrument. Alle oppervlakken van het 
instrument dienen tenminste een keer met 
het doekje in contact te komen.
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Stap 7 - Plaats het instrument in het 
‘schoon’ gebied en observeer de 
30-seconden contacttijd.
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Voorafgaand aan het onstmettingsprocess gaarna naar deze notities verwijzen.
• Desinfecteer de handen en draag handschoenen tijdens het werken met ontsmettingsmiddelen en medische  
   instrumenten.

• Houd de zakjes van de gebruikte doekjes naast het Record Book zodat de details kunnen worden opgeschreven  
   aan het einde van elk ontsmettingsprocess.

• Gooi de gebruikte doekjes en handschoenen weg in overeenstemming met richtlijnen van het ziekenhuis. 

• Het ontsmettingsgebied dient in “schoon” en “niet schoon” te worden verdeeld. 

• Plaats het besmette instrument in het corresponderende gebied alvorens met de ontsmetting te beginnen.

• Bereid het ontsmettingsprocess voor door elk van de doekjes en het Aktivatorschuim uit de doos te pakken. 

Stap 8 - Verwijder het spoeldoekje uit het 
zakje en vouw het uit in de palm van de 
hand.
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Stap 9 - Spoel het instrument om 
ontsmettingsmiddel te verwijderen en 
plaats het terug in het ‘schoon’ gebied 
of in een Tristel Protect transportzak.
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Stap 10 - Verwijs naar de gebruikte 
zakjes van de Tristel doekjes en het 
Aktivatorschuim om het Record Book in 
te vullen.
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Stap 11 - Het instrument is nu klaar voor 
hergebruik of opslag. 

Tristel Protect wordt aanbevolen voor veilig transport 
naar de volgende patiënt.
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