
TRISTEL TRIO
WIPES SYSTEM

Totaal concept voor hoog niveau desinfectie 
van endoscopen zonder kanaal en 

echosondes

Tristel Trio Wipes System

biedt in minder dan 2 

minuten een hoog niveau 

desinfectie van flexibele 

invasieve endoscopen en 

ultrasoonprobes zonder 

kanaal. Dankzij het concept 

van reinigings-, desinfectie- 

en spoeldoekjes wordt een 

gevalideerd resultaat bereikt 

met een eenvoudige en 

snelle 3-stappen procedure.

KENMERKEN

 .  Sporicide, bactericide, mycobactericide, virucide en fungicide in 30 seconden 

 . Niet toxisch, niet irriterend en biologisch afbreekbaar

 .  Compatibel met endoscopisch en ultrasoon materiaal – GE, Philips, Storz, 

Medtronic, Verathon Glidescope®…

 . Complete desinfectiecyclus (reiniging, desinfectie, spoeling) uitgevoerd in 

minder dan 2 minuten

 . Volledig traceerbaar via het Audit & Quality register, op papier of digitaal

 . Uniek concept op basis van chloordioxide (geen alcohol, geen aldehyden) 

 .  Maakt overtrekken overbodig

 .  Medisch hulpmiddel klasse IIb (conform de Europese Richtlijn met betrekking 

tot de Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC en de wijzigingsvoorstellen 2007/47/EC 

en bijlage II)

TOEPASSINGEN

Hoog niveau desinfectie van: 

 .  Nasofaryngoscopen (ORL, KNO) 

 . TEE sondes in echo-cardiografie in Poli, IC, spoed en OK

 . Vaginale sondes voor eicelpick-up

 . Video laryngoscopen in het operatiekwartier

 .  Pneumo- en bronchoscopen

 .  PH-metrie sondes, manometrie catheters

 .  Ultrasoonprobes in het operatiekwartier

• Sporicide in  
30 seconden

• Niet toxisch 
• Compatibel met 

alle endoscopen, 
echosondes en 
videoscopen

DESINFECTIE VAN 
MEDISCHE INSTRUMENTEN



15
SEC

REINIGING SPOELINGDESINFECTIE

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Reinig het oppervlak van slijm en ander organisch vuil met de Tristel Pre-Clean Wipe voor u aan 

de eigenlijke desinfectie begint.

2. Spuit “Activator Foam” op het desinfectiedoekje en knijp enkele keren. 

3. Strijk nu het oppervlak in en laat 30 seconden inwerken. 

4. Spoel het materiaal na desinfectie met de Tristel Rinse Wipe.

(Voor een meer gedetailleerde gebruiksaanwijzing: zie de Tristel Wipes Desinfectie Procedure in 10 
stappen op www.ecomed.eu)

TECHNISCHE INFORMATIE 

 · Elke doos Tristel Trio bevat 1 flacon “Activator Foam” en 50 sporicide doekjes bestemd voor de 

desinfectie (naast de 50 doekjes voor reiniging en 50 voor spoeling):

 · 1 flacon “Activator Foam” van 100 ml met natriumchloriet a 0,5%

 · Elk blauw zakje bevat een doekje met 4,5 ml citroenzuur a 0,75%

 · 2 pompslagen brengt 1,5 ml (2 x 0,75 ml) schuim op het doekje

 · Na menging van de 2 componenten, bevat het doekje 6 ml chloordioxide a 200 ppm.

 · Ref-code: TRIO-50-NL

SPECTRUM EN DESINFECTEREND VERMOGEN

Het Tristel Trio Wipes System omvat 3 soorten doekjes, met elk een specifieke functie 

in het desinfectieprotocol. 

• Het reinigingsdoekje “Tristel Pre-Clean Wipe” bevat een tri-enzymatisch detergent en is tensio-actief 

zodat een snelle en afdoende reiniging mogelijk wordt. 

• Het sporicide desinfectiedoekje “Tristel Sporicidal Wipe” bevat, na activatie, het sterk desinfecterend 

oxidant chloordioxide (ClO2). 

• Het steriele spoeldoekje “Tristel Rinse Wipe” bevat een licht antioxidant en gedemineraliseerd water en 

verwijdert en neutraliseert de resterende chloordioxide. 

Het Trio Wipes Systeem ondersteunt een volledige traceerbaarheid van elke procedure. De combinatie van 

een speciaal ontwikkeld Audit & Quality Register, op papier of digitaal, verzekert niet enkel de traceerbaar-

heid van elke procedure, maar ook en vooral de kwalitatieve uitvoering hiervan. 

Testvereisten conform de Europese Normen
Bacteria EN 14561, EN 13727
Mycobacteria EN 14563, EN 14348
Gisten en Fungi EN 14562, EN 13624
Virus EN 14476
Sporen EN 14347 

Meer info?
Belux 
03 889 26 40 
Nederland 
020 808 51 34
info@ecomed.eu

TRISTEL WORDT EXCLUSIEF VERDEELD DOOR ECOMED IN BELGIË, FRANKRIJK, GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN NEDERLAND 

ECOMED NEDERLAND BV 
Binderij 7 R - 1185 ZH Amstelveen
T 020 808 51 34 -  info@ecomed.eu
www.ecomed.eu 

ECOMED NV
Smallandlaan 14 B - B-2660 Antwerpen
T 03 889 26 40 - info@ecomed.eu
www.ecomed.eu

Bestellingen via orders@ecomed.eu

Geproduceerd door Tristel Solutions Ltd. - Newmarket - UK - www.tristel.com 

Bestellingen via bestellingen@ecomed.eu

EN-normen gevalideerd in 30 seconden


