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Brugervejledning

3-Trins desinfektionssystem med 
manuel sporbarhed, til medicinsk 
udstyr uden luminae
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Pre-Clean forvaskeserviet

Rinse renseserviet

Første trin i dekontamineringsprocessen af medicinsk udstyr 
er en omhyggelig rengøring af overfladen for at fjerne snavs og 
organisk materiale inden højniveau desinfektion.

Tristel Pre-Clean forvaskeservietter er imprægneret med et 
lavtskummende overfladeaktivt middel kombineret med 
tredobbelte enzymer, som giver en ekstra lav overfladespænding 
for en hurtig rengøring. Det er et effektivt middel til at foretage 
det første trin med forvask i dekontamineringsprocessen.

Forvaskeservietten er et CE-mærket Klasse I medicinsk udstyr 

i overensstemmelse med European Medical Devices Directive 

93/42/ EEC og de tilhørende 2007/47/ EC- ændringer.

VEJLEDNING FOR TRISTEL PRE-CLEAN 
FORVASKESERVIETTER
Alle anvendelser og brug:

n  Må ikke anvendes, hvis indpakningen til Tristel Pre-Clean 

forvaskeservietter er beskadiget.

Trin 1
Sørg for, at der er en opdeling mellem det rene og urene område

Trin 2
Desinficér hænderne og bær handsker under håndteringen af 
desinfektionsmidler og medicinsk udstyr.

Trin 3
For at bruge én serviet, riv indpakningen op og tag servietten ud.

Trin 4
Fold servietten ud og læg den på håndfladen.

Trin 5
Tør overfladen omhyggeligt med servietten, indtil snavs
og organisk materiale er synligt fjernet (hvis der er
meget snavs, kan man anvende mere end én serviet).

Trin 6
Returnér instrumentet til det urene område

Trin 7
Smid servietten og handskerne ud som klinisk affald.

Sporbarhedssystem
Tristel Pre-Clean forvaskeservietten kan indgå i Tristels
sporbarhedssystem. Udfyld Tristel Sporbarhedsbog for at 
journalisere dekontamineringsproceduren.

Pre-Clean Wipe 
United Kingdom Patent Number: GB 2 413 765

International Patent Numbers: AU 2004 319251, CA 2565814,  
CN ZL 2004 80042982.5, EP 1 742 672, NZ 550 686, US 7,807,118, ZA 2006 9791

International Patent Applications Pending: IN 6254/DELNP/2006
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Andet trin i dekontamineringsprocessen er den avancerede 

desinficering af det medicinske udstyr.

Den sporedræbende renseserviet er et CE-mærket Klasse IIb 
medicinsk udstyr i overensstemmelse med European Medical 
Devices Directive 93/42/ EEC og de tilhørende 2007/47/ EC- 
ændringer.

VIRKNINGSMEKANISME FOR KLORDIOXID
Tristel sporedræbende renseservietter omfatter Tristel’s 
patenterede klordioxid (ClO2) formel, som er et stærkt 
oxiderende stof – en elektronmodtager. Dette betyder, at 
klordioxid molekulen er i konstant søgen efter yderligere en 
elektron. Når en bakteriecelle kommer i kontakt med klordioxid 
frigiver det en elektron fra cellevæggen. Dette skaber en lækage 
i cellevæggen gennem hvilken indholdet passerer, i et forsøg 
på at bringe koncentrationen på hver side af cellemembranen i 
balance. Cellen dør gennem lysis.

ANVENDELSE
Klordioxid kan dræbe alle organismer, inklusive sporer, på 
for-rengjort medicinsk udstyr med en kontakttid på bare 30 
sekunder. Eksempler på medicinsk udstyr, der kan desinficeres 
med sporedræbende renseservietter er nasendoskoper, 
transoesophagale ekkocardio prober, transvaginale- og 
transrectale ultralydsprober, laryngoscopblade, intubations 
endoskoper, manometri katetre og instrumenter anvendt i 
oftalmologien. 

Den sporedræbende renseserviet er langt overlegen i forhold 
til en renseserviet med alkohol eller en kvartenær ammonium 
forbindelse, et biguanid, klorhexidin gluconat eller hvilket 
som helst andet kemikalie. Den sporedræbende renseserviet 
genererer klordioxid når der kommer Aktivator skum på 
servietten. Skummet indeholder en fortyndet opløsning af 
natriumklorid.

Servietten er imprægneret med en blanding af organiske syrer. I 
formlen er indarbejdet et buffersystem, der beskytter følsomme 
materialer.

Den sporedræbende renseserviet er patenteret (GB 2 404 337 
B).
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VEJLEDNING FOR TRISTEL SPOREDRÆBENDE
SERVIETTER
Vigtig information Alle anvendelser og brug

n  Servietten må kun benyttes på varmefølsomme instrumenter 

uden kanaler (non-lumen), som kan genanvendes.

n  Må ikke anvendes, hvis indpakningen til Tristel Sporedræbende 

servietter og/eller skumflasken er beskadiget.

n  Som ved alle dekontamineringsprocesser er et afgørende 

første trin en omhyggelig rengøring af overfladen for at fjerne 

snavs og organisk materiale. Tristel Pre-Clean forvaskeservietter 

kan anvendes til at rengøre overfladen.

Trin 1
Desinficér hænderne og tag handsker på.

Trin 2
For at bruge én serviet, riv indpakningen op og tag servietten ud.

Trin 3
Fold servietten ud og læg den på håndfladen.

Trin 4
Tag låget af skumflasken. Tjek, at der på skumflaskens etiket 
står Activator Foam. Hvis flasken bruges for første gang, trykkes 
pumpen ned 2-4 gange for at præparere skumflasken. De første 
dråber fra skumflasken kan beholdes på servietten, hvorefter 
man doserer to hele tryk på pumpen. Nu er skumflasken klar
til efterfølgende servietter.

På alle efterfølgende servietter pumpes to doseringer
af Tristel Activator Foam skum på servietten.

Trin 5
Fordel skummet i servietten, ved at krølle/nulre den sammen i 
ca. 15. sekunder. En svag duft af klor bekræfter, at den er klar 
til brug.

Trin 6
Tør overfladen med servietten, indtil den er dækket med Tristel. 
Alle områder af overfladen skal være i berøring med servietten 
mindst én gang.



Trin 7
Når hele overfladen er tørret over og dækket med Tristel, vent 
30 sekunder.

Trin 8
Smid servietten og handskerne ud som klinisk affald.

HUSK
n  Husk at aktivere servietten, så snart den er fjernet fra 

indpakningen, og anvend den straks.

n  En aktiveret serviet vil lugte svagt af ClO
2
.

n  Aftør overfladen efter brug af den sporedræbende renseserviet.

Sporbarheds System
Tristel sporedræbende servietter kan indgå i Tristels 

sporbarhedssystem. Udfyld venligst Tristel Sporbarheds

bog for dokumentation af Desinfektionsprocedure.

Sporedræbende Wipe 
United Kingdom Patent Number: 
GB 2 404 337  

International Patent Numbers:   
CN ZL 2004 80021541.7 
EP 1 648 523

International Patent  
Applications Pending: 
IN 672/DELNP/2006 
US 2006 0051387 A1

Traceability System 
United Kingdom Patent Number:    
GB 2 413 765 

International Patent Numbers:  
AU 2004 319251 
CA 2565814 
CN ZL 2004 80042982.5  
EP 1 742 672  
NZ 550 686 
US 7,807,118 
ZA 2006 9791

International Patent  
Applications Pending: 
IN 6254/DELNP/2006
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Fremstillet af: 
Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park,  
Fordham Road, Snailwell, Cambridgeshire CB8 7NY 
T +44 (0)1638 721500  F +44 (0)1638 721911   
E mail@tristel.com  W www.tristel.com

Distributør i Danmark: 
ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 150B, 3460 Birkerød
Tlf.: 45 82 33 66  
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Det sidste trin i dekontamineringsprocessen er rensning af 

overfladen, der er blevet behandlet med et kemisk biocid.

Tristel Rinse renseservietter er imprægneret med af-ioniseret vand 

og en lille mængde antioxidanter, som vil fjerne og neutralisere 

kemiske rester fra overfladen, der er blevet dekontamineret med 

Tristel Sporedræbende serviet.

Hver Tristel Rinse renseserviet er indpakket og steriliseret ved 

gammastråling.

Renseservietten er et CE-mærket Klasse I sterilt udstyr i 

overensstemmelse med European Medical Devices Directive 

93/42/ EEC og de tilhørende 2007/47/ EC- ændringer.

VEJLEDNING FOR TRISTEL RINSE RENSESERVIETTER
Alle anvendelser og brug:

n  Må ikke anvendes, hvis indpakningen til Tristel Rinse 

renseservietter er beskadiget.

Trin 1
Tag handsker på. 

Trin 2
For at bruge én serviet, riv indpakningen op og tag servietten ud. 
Fold servietten ud og læg den på håndfladen.

Trin 3
Tør den dekontaminerede overflade omhyggeligt med
servietten.

Trin 4
Smid servietten og handskerne ud som klinisk affald.

Sporbarhedssystem
Tristel Renseserviet er indarbejdet i Tristel Sporbarhedsbog. 
Udfyld Tristel Sporbarhedsbog for at journalisere 
dekontamineringsproceduren.

Rinse Wipe 
United Kingdom Patent Number: GB 2 413 765

International Patent Numbers: AU 2004 319251, CA 2565814 ,  
CN ZL 2004 80042982.5, EP 1 742 672, NZ 550 686, US 7,807,118, ZA 2006 9791

International Patent Applications Pending: IN 6254/DELNP/2006
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