De complete oplossing voor een high-level desinfectie
van invasieve medische hulpmiddelen zonder werkkanaal
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Raadpleeg de gebruikershandleiding voor volledige instructies.

Opmerkingen:
• Volg altijd de ziekenhuisprotocollen en de instructies van de fabrikant op.
• Ontsmet handen en draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het omgaan met desinfecterende middelen en medische hulpmiddelen.
• Een eerste voorreiniging moet onmiddellijk na gebruik van het medisch hulpmiddel in overeenstemming met het ziekenhuisprotocol worden uitgevoerd.
• Zorg ervoor dat u het instrument niet schaaft of plooit en let in het bijzonder op randen, ribbels en inkepingen.
• Bereid het ontsmettingsproces voor, door elk van de doekjes en het Activatorschuim uit de doos te nemen.
• Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is en/of als de doekjes droog zijn.
• Gebruik, wanneer nodig, meer doekjes om zeker te zijn dat het instrument zichtbaar schoon is.
• Bewaar de zakjes van de gebruikte doekjes zodat de details kunnen worden ingevuld in het Tristel Quality Audit Trail Record Book.
• Gooi de doekjes en handschoenen weg in overeenstemming met de richtlijnen van het ziekenhuis.
• Alleen voor professioneel gebruik.

Gooi het gebruikte doekje en de
handschoenen weg als klinisch
afval.
Ontsmet de handen en draag
nieuwe handschoenen.

STAP 2 : HIGH-LEVEL DESINFECTIE

Ontsmet het
instrument zodat alle
oppervlakken bedekt zijn
met schuim.
Gebruik, indien nodig,
een wattenstaafje om het
schuim in de inkepingen
aan te brengen.
Gooi het gebruikte doekje en de
handschoenen weg als klinisch
afval.

Neem het Sporicide doekje
uit het zakje en vouw het uit
in uw handpalm.

STAP 3 : NASPOELEN

Veeg het instrument
schoon om al het zichtbare
vuil te verwijderen.

STAP 2a + 2b : ACTIVEREN

STAP 1 : REINIGEN

Neem het Reinigingsdoekje
uit het zakje en vouw het
uit in uw handpalm.

Neem het Spoeldoekje uit
het zakje en vouw het uit in
uw handpalm.

Verfrommel het doekje
gedurende 15 seconden om
chloordioxide te genereren.
Het gehele doekje dient met
schuim bedekt te zijn.

Gebruik dit Spoeldoekje
om het overtollig schuim
te verwijderen van het
instrument.
Gooi het gebruikte doekje en de
handschoenen weg als klinisch
afval.

Observeer een minimum
contacttijd van
30 seconden.

Verwijs naar de
gebruikte zakjes van de
Tristel doekjes en het
Activatorschuim om het
Record Book in te vullen.

STAP 4 : TRACEREN
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Neem het Activatorschuim
en breng twee doses aan op
het doekje.
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