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til Ultralyd
Rengørende og desinficerende skum 
med en bred antimikrobiel effekt til 
intra-kavitet ultralydsprober
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Tristel Duo til ultralyd kombinerer rensning med avanceret 
desinficering i én enkel arbejdsgang for dekontaminering af intra-
kavitet ultralydsprober. Tristel Duo skum er sporedræbende og med 
en antimikrobiel effekt. Tristel Duo gør det muligt at imødekomme 
vejledning for infektionskontrol for ultralydsudstyr, som foreskrevet 
i artiklen “An investigation of the microbiological contamination 
of ultrasound equipment” trykt i The British Journal of Infection 
Control, august 2006, årgang 7, nummer 4.
 

ANVENDELSE OG BRUG
Tristel Duo til ultralyd er specielt udviklet til rengøring og 
sporedræbende desinfektion af ultralydsprober uden kanaler til 
non-invasiv brug, som f.eks. rektal- og vaginal ultralydsprober. 

Tristel Duo til ultralyd kan også anvendes til andet udstyr, såsom 
monitorer, tastaturer og probeholdere, når der kræves den højeste 
grad af dekontaminering, for eksempel efter kontakt med en muligt 
inficeret patient.
 

BIOCID EFFEKT
Tristel Duo skum benytter Tristels patenterede klordioxidformel. 
Tristel Duo er blevet testet i henhold til europæiske normer og 
standarder af uafhængige laboratorier, og er bevist at have 
antimikrobiel effekt overfor mikroorganismer som sporer, 
mycobaterium, bakterier, vira og svampe ved en kontakttid på kun 
30 sekunder,  herunder Bacillus subtilis sporer og Mycobacterium 
terrae. Tristel Duo bliver testet løbende for at underbygge dens 
biocide effekt. Kontakt Tristel Solutions, din lokale distributør, eller 
besøg Tristels hjemmeside for detaljer som sikkerhedsdataark, 
mikrobiologiske prøvedata og rapporter.

 

TRISTELS KEMISKE FORMEL
Tristel Duo til ultralyd indeholder klordioxid, et veldokumenteret, 
højeffektivt og sikkert biocid middel. Den kemiske formel for 
klordioxid er ClO2. Klordioxid er et kraftigt oxiderende middel og 
virker hurtigt mod alle mikroorganismer, herunder sporer. 
Tristel Duo til ultralyd har to adskilte rum som indeholder Tristel 
Base og Activator opløsninger. Disse genererer klordioxid, når 
de blandes ved at trykke på pumpen. En skumstråle doseres på 
overfladen, hvor den fordeles med et papirhåndklæde eller serviet. 
En afmålt mængde klordioxid dannes øjeblikkeligt 
 

VEJLEDNING
Trin 1
Anvend en serviet til at fjerne overskydende ultralydsgel 
fra udstyret. Rengør udstyret manuelt med et enzymatisk 
rengøringsmiddel, evt. Tristel Pre-Clean wipe. Skylles og tørres 
efterfølgende. 

Trin 2
Tryk én gang på pumpen for at frigøre 0,8ml Tristel Duo på en 
serviet. 

Trin 3
Brug servietten til at fordele skum over hele overfladen på 
udstyret. Sørg for at alle områder er dækket med skum. 

Trin 4
Lad det tørre i 30 sekunder. Skyl med vand af passende kvalitet 
for at fjerne alle rester af desinficerende skum. Såfremt der 
efterfølgende anvendes kondomer eller sterile polymere 
engangsovertræk,kan dette undlades.
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