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Cleaning Solution

De eerste stap in het ontsmettingsproces is het grondig reinigen om organische materie en vuil van de 
oppervlakte van het instrument te verwijderen.

De effectiviteit van Tristel’s Cleaning Solution maakt het de ideale detergent voor de reiniging van 
hitte-gevoelige instrumenten, voorafgaand aan hoog-niveau ontsmetting. 

Tristel’s Cleaning Solution is beschikbaar in zelfdoserende flessen van 2L. Het is niet-schuimend en 
niet-corrosief (veilig voor gebruik op metalen, plastic, rubber, etc.).

• Breekt organische stoffen en eiwitten snel en effectief af

• Corrosieremmers verlengen de levenscyclus van het instrument

• Geen tussentijdse spoeling is vereist als Tristel Fuse voor Stella wordt gebruikt voor 
   hoog-niveau ontsmetting

• Veilig te gebruiken

• Houdbaarheid van twee jaar

• Medisch Apparaat Klasse I

Niet-enzymatische detergent voor effectieve reiniging van 
instrumenten voorafgaand aan hoog-niveau ontsmetting. 

Tristel’s Cleaning Solution is geschikt voor de reiniging van medische instrumenten voorafgaand 
aan hoog-niveau ontsmetting in Stella. Als het sporicide ontsmettingsmiddel Tristel Fuse voor Stella 
gebruikt wordt, dan hoeft er geen tussentijdse spoeling plaats te vinden.

Tristel’s Cleaning Solution is een geconcentreerd reinigingsmiddel dat bestaat uit een combinatie van 
corrosieremmers en oppervlakte spanningsverlagende oplossingen. Deze verwijderen proteïnen en 
organische stoffen zoals bloed, speeksel en slijm van de oppervlakte van het instrument.

Kenmerken

Toepassingen



Stap 1: Verwijder eventueel zichtbaar vuil en overtollig water van het instrument.

Stap 2: Bereid 25ml Tristel Cleaning Solution voor door in de fles te knijpen totdat de markering 
   op de hals van de fles bereikt is.

Stap 3: Giet 25ml geconcentreerde Cleaning Solution in een wasbak of container met 5L koud water.

Voor handmatige reiniging

Stap 4: Reinig het instrument conform richtlijnen van het ziekenhuis.

Stap 5: Observeer een contacttijd van 5 minuten.

Stap 6: Verwijder de oplossing na elk gebruik.

Voor automatische reiniging in Stella

Stap 4: Giet verdunde Tristel Cleaning Solution in het binnenvak van de Stella container.

Stap 5: Plaats het deksel op de container.

Stap 6: Stella IQ telt de 5-minuten contacttijd automatisch af.

Stap 7: Aan het einde van het reinigingsprocess voert Stella de Tristel Cleaning Solution 
  automatisch af.

Tristel’s Cleaning Solution is een Klasse I Medisch Apparaat met CE-markering in overeenstemming met 
de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC en de wijzigingen 2007/47/EC van deze.
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Cleaning Solution

Hoe te gebruiken

Exclusief verdeler Benelux & Frankrijk:
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T (Nederland) +31 (0)2 080 85 134  E info@ecomed.eu
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