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Pak sporicidal-servietten ud 
og placer den i håndfladen. 

Tag activator-skumflasken 
og tryk to doser skum ud på 
servietten.

Fold servietten og krøl den 
sammen i 15 sekunder for 
at skabe klordioxid.

Sørg for servietten er fuldstændig 
dækket af skum.
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Pak pre-clean servietten ud 
og placer den i håndfladen. 

Tør nasendoskopet af for at 
fjerne synligt snavs.

Bortskaf den brugte serviet og 
handsker i henhold til hospitalets 
retningslinier. 

Desinficer hænderne og tag nye 
handsker på. 

Pak rinse-servietten ud og 
placer den i håndfladen. 

Tør nasendoskopet af for at 
fjerne overskydende skum.

Bortskaf den brugte serviet 
i henhold til hospitalets 
retningslinier. 

Tør overfladen af 
nasendoskopet i én 
bevægelse for at fordele 
skummet. Sørg for at alle 
områder er i kontakt med 
servietten. 

Hvis det er nødvendigt, 
benyt en vatpind for 
at fordele skummet i 
fordybninger. 

Bortskaf servietten i henhold til 
hospitalets retningslinier.

Lad tørre i minimum 
30 sekunder. 
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Efter færdiggørelse af 
desinfektionen, tilføj 
tallene fra serviettens 
indpakning og  
activator-skumflasken i 
Tristel Quality Audit Trail 
Record Book for fuld 
sporbarhed.

Bemærk:
• Følg altid hospitalets retningslinier og producentens instruktioner.
• Desinficer hænderne og brug handsker ved håndtering af desinfektionsmidler og medicinsk udstyr.
• Følg hospitalets retningslinier for tidlig rengøring af instrumentet efter endt brug.  
• Pas på ikke at gnubbe eller bøje instrumentet og vær ekstra opmærksom ved hjørner, forhøjninger og fordybninger. 
• Forbered dekontaminering ved at tage en af hver serviet og activator-skum fra kassen.
• Benyt ikke produktet, hvis pakken er beskadiget eller servietten er udtørret.
• Benyt flere servietter, hvis det er nødvendigt, for at sikre at instrumentet er synligt rent.
• Behold indpakning fra servietterne til senere færdiggørelse af sporbarheden efter endt desinfektion.  
• Bortskaf servietter og handsker i henhold til hospitalets retningslinier.
• Til professionel brug.

En samlet løsning for en højniveau-desinfektion til 
varmefølsomt medicinsk udstyr uden luminae.

Se brugervejledning for at få en mere detaljerede instruktion.
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