DESINFECTIE VAN
KRITISCHE OPPERVLAKKEN

• Desinfectie in 30
seconden
• Niet toxisch
• Eenvoudig te
gebruiken met een
doekje

TRISTEL DUO
SURFACES
Hoog niveau desinfectie
van ‘hoge’ oppervlakken

KENMERKEN
·· Hoog niveau desinfectie in 30 seconden contacttijd
·· Combineert, in één stap, een (lichtjes) reinigende functie (bevat
detergent) met een sporicide werking
·· Bewezen werkzaamheid (in 30 seconden) tegen onder meer Clostridium
difficile, Mycobacterium terrae, Murine Norovirus, Vancomycin-Resistant
Enterococcus faecium (VRE), Carbapenem-Resistant Klebsiella

Tristel Duo Surfaces
is een schuim op basis van
chloordioxide (ClO2), speciaal

pneumoniae (CRE), Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
·· Eenvoudig aan te brengen met een niet-absorberend doekje, bij voorkeur
Tristel Dry Wipes of met een microvezel doekje

ontwikkeld voor de reiniging

·· Geregistreerd als een biocide volgens de EU regelgeving

én hoog niveau desinfectie

·· Niet irriterend, niet toxisch en biologisch afbreekbaar

van ‘hoge’ oppervlakken.

·· Verwijdert biofilm

Dit schuim wordt eenvoudig
aangebracht met een doekje,
werkt zonder verneveling
en is zichtbaar aanwezig
op het oppervlak. Met een

TOEPASSINGEN
Tristel Duo Surfaces is speciaal ontwikkeld voor de reiniging en hoog niveau
desinfectie van harde niet-poreuze ‘hoge’ oppervlakken, zoals:
·· Ziekenhuistrolleys
·· Instrumententafels

gevalideerde contacttijd

·· Commodes

van 30 seconden realiseert

·· Lavabo’s en kranen

DUO Surfaces een hoog

·· Werkoppervlakken

niveau desinfectie van het

·· …

behandelde oppervlak.

Meer info?
Belux

03 889 26 40
Nederland

SPECTRUM EN DESINFECTEREND VERMOGEN
Tristel Duo Surfaces is sporicide, mycobactericide, virucide, fungicide en bactericide

020 808 51 34
info@ecomed.eu

met een contacttijd van slechts 30 seconden, en is volledig in overeenstemming met
de Europese normen zoals getest in onafhankelijke laboratoria. Tristel Duo Surfaces is
effectief tegen de volgende micro-organismen:

Sporen
Mycobacteriën
Virussen
Fungi
Bacteriën

EN-normen
gevalideerd
in 30 seconden

Testvereisten conform de Europese Normen
EN13704, EN14347
Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae
EN14563, EN14348
Norovirus
EN14476
Candida albicans, Aspergillus brasiliensis
EN14562, EN13624
Clostridium difficile, Bacillus cereus, Bacillus subtilis var niger

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Enterococcus hirae, Carbapenemase producerende
enterobacteriën (CPE), Vancomycine resistente enterokokken
(VRE) , Staphylococcus aureus, Meticilline-resistente
Staphylococcus aureus (MRSA)

EN14561, EN13727

GEBRUIKSAANWIJZING

30
sec
1. Breng Tristel Duo Surfaces aan op een doekje, bij voorkeur Tristel Dry Wipes of een microvezel
doekje, of meteen op het te desinfecteren oppervlak. Gebruik het doekje om het schuim te
verspreiden over het oppervlak. Zorg ervoor dat het hele oppervlak bedekt is met schuim.
2. Respecteer een contacttijd van 30 seconden.

PRODUCTEN
·· Tristel Duo Surfaces
600ml (750 doses/cassette)
Ref-code: DUO-SUR-M
·· Tristel Duo support
Ref-code: MAXI-SUP

·· Tristel Duo Surfaces
250ml (312 doses/flacon)
Ref-code: DUO-SUR-L

·· Tristel Dry Wipes
(200 doekjes/bus)
Ref-code: Dry-Wipes
·· Tristel Dry Wipes support
Ref-code: DRY-SUP

TECHNISCHE KENMERKEN
Elke verpakking Tristel Duo Surfaces bevat 2 afzonderlijke compartimenten met:
·· 1 compartiment citroenzuur a 5%
·· 1 compartiment natriumchloriet a 0,5%
Elke schuimbeurt geeft 0,8 ml oplossing met chloordioxide (0,4 ml + 0,4 ml) a 200 ppm.
De vervaldatum na opening = de aangegeven vervaldatum op de verpakking.
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