
Het doel van traceren is aan te tonen dat elke 
ontsmettingscyclus volledig en naar behoren is 
uitgevoerd, alsmede Infectie Preventie in staat te 
stellen om te  traceren wanneer mogelijke besmetting 
via een medisch instrument wordt vermoed.

Een traceersysteem is alleen succesvol wanneer                          
gegevens zorgvuldig worden verzameld en bewaard.

Registreert gegevens voor alle stappen van het 
ontsmettingsprocess
Tristel Trace is een automatisch traceersysteem 
voor gebruik met het Tristel Trio Wipes System. Het                                                                                      
registreert de gebruiker, de patient, het medisch                                       
instrument en elk van de Tristel Wipes zoals gebruikt 
in de juiste volgorde. 

Tristel Trace verbetert en versnelt het volledig                                   
handmatig traceren en verleent integriteit aan het          
ontsmettingsprocess. 

Trace Suite is de software die de gebruiker in staat 
stelt  alle complete ontsmettingsprocessen te 
downloaden en op te slaan in een Excel bestand.
Trace Suite stelt de gebruiker in staat om de volgende 
informatie te doorzoeken: 

• Datum   
• Tijd
• Gebruiker ID  
• Patiënt ID
• Medisch Instrument 
• Validatiecode
• Elk van de Tristel Wipes en Activator

Patiënt IDs kunnen worden gesorteerd op 
alphabetische volgorde.

* Voor volledige Trace Suite instructies, zie Trace Suite 
gebruikershandleiding.

Trace Suite traceer software

Tristel Trace detecteert wanneer Tristel Wipes in de 
verkeerde volgorde worden gescand en wanneer ze 
zijn verlopen.

Een unieke code voor elke cyclus
Aan het einde van ieder succesvol 
ontsmettingsprocess print Tristel Trace een ticket 
met een unieke 6-cijferige code en registreert alle 
complete ontsmettings-processen in een Excel 
bestand. 

Geautomatiseerd voor extra nauwkeurigheid
Het Excel bestand, dat een sorteer- en zoekfunctie 
heeft, kan op elk moment worden geopend door sim-
pelweg Tristel Trace te verbinden met een PC via een 
meegeleverde USB kabel.

Een totaal van 4000 ontsmettingsprocessen kan 
worden geregistreerd door Tristel Trace voordat                       
geheugen wordt overschreven (van oud naar nieuw). 

FuseTrace 

Verbeterde traceerbaarheid Valideert alle ontsmettingsprocessen

Automatisch traceersysteem voor gebruik 
met het Tristel Trio Wipes System



FuseTrace 
Automatisch traceersysteem voor gebruik 
met het Tristel Trio Wipes System

Hoe te gebruiken Downloaden naar Trace Suite
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Bezoek www.ecomed.eu om          
Trace Suite te downloaden. 

Stap 1. Zet Tristel Trace uit.

Stap 2. Ontkoppel de kabels 
en verwijder de printer van de 
paarse Tristel Trace unit.

Stap 3. Plaats Tristel Trace 
naast een PC.

Stap 4. Verbind de USB kabel 
met de Printer verbinding aan 
de achterkant van Tristel Trace 
en met een PC.

Stap 5. Open Trace Suite.

Stap 6. Druk op Select om het 
downloaden te beginnen.

Stap 7. Een Excel bestand 
opent automatisch wanneer           
downloaden compleet is.

* Voor volledige installatie instructies, zie Tristel Trace 
gebruikershandleiding. 

Stap 1. Scan het Patiënt ID. 
Als de Patiënt ID onbekend is, bijvoorbeeld aan het begin 
van de dag, dan kan de Patiënt ID worden uitgeschakeld. 
Zie de Tristel Trace gebruikershandleiding voor verdere 
instructies. 

Stap 2. Scan het Medisch Instrument ID.                                                         
Streepjescodes worden geleverd met Tristel Trace. Deze 
zijn geprint op een speciaal watervast materiaal.

Stap 3. Valideer de voorreiniging: scan het Tristel 
Pre-Clean Wipe zakje.

Stap 4. Valideer de ontsmetting: scan het Tristel                         
Sporicidal Wipe zakje.

Stap 5. Valideer de activatie: scan het Aktivator 
Schuim.

Stap 6. Valideer de naspoeling: scan het Tristel 
Rinse Wipe zakje.

Stap 7. Scan het Gebruiker ID.                                                            
Streepjescodes voor gebruikers worden geleverd met 
Tristel Trace voor getraind personeel.

Stap 8. Tristel Trace print een ticket met een unieke               
6-cijferige code en alle gescande informatie. 
Als de Select knop binnen 30 seconden wordt ingedrukt, 
dan print Tristel Trace een kopie.
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