
DA
N

SK
ANVENDELSE
Tristel Trio Wipes System er et tre-trinssystem beregnet 
til højniveau-desinfektion af invasive og non-invasive 
instrumenter uden luminae. Systemet består af tre 
vådservietter og en aktiveringsskum (Activator Foam),  
som bruges til at udføre en trinvis 
dekontamineringsprocedure:

1  Rengøring med Tristel Pre-Clean Wipe

2  Højniveau-desinfektion med Tristel Sporicidal Wipe  
& Activator Foam

3  Rens med Tristel Rinse Wipe

ANVENDELSESOMRÅDER
Anvendelsesområderne for Tristel Trio er (men er ikke 
begrænset til) dekontaminering af nasendoskoper, 
transøsofageale ultralydsprober (TOE/TEE), transvaginale 
og transrektale ultralydsprober og andre invasive 
ultralydsprober, non-invasive ultralydsprober 
(herunder medicinsk udstyr anvendt under invasive 
indgreb), laryngoskopvinger, intubationsendoskoper, 
manometrikatetre og øjenkirurgisk udstyr. 

TRISTELS KEMISKE FORMEL
Tristel Sporicidal Wipes indeholder Tristels patenterede 
klordioxidkemi (ClO2), som er et veldokumenteret og 
højeffektivt biocid. Vådservietten indeholder Tristel Base 
Solution (citronsyre) og Tristel Activator Foam indholder 
et fortyndet natriumklorit. Ved blanding og overførsel af 
Activator Foam til Sporicidal Wipe, samt efterfølgende 
sammenklemning, dannes Tristels patenterede 
klordioxidkemi.
 

TRISTELS BIOCID EFFEKT
Tristel Sporicidal Wipes er spordræbende, 
myco-bateriedræbende samt vira-, bakterie- og 
svampedræbende ved en kontakttid på kun 30 sekunder. 
Produktet er blevet testet grundigt iht. ES-suspensionstest 
og standardiseret metodologi, som omfatter podning af 
overflader med testorganismen. Klordioxid er effektiv 
overfor farlige mikroorganismer såsom:

• Clostridium sporogenes

• Human papillomavirus (HPV)

• Mycobacterium tuberculosis

• Poliovirus

• Herpesvirus Type 1

• Adenovirus Type 5

• Candida albicans

• Staphylococcus aureus

• Vancomycin-resistent Enterococcus faecium (VRE)

• Escherichia coli 

BRUGERVEJLEDNING
• Desinficer hænderne ved håndtering af 

desinfektionsmidler og medicinsk udstyr.

• Iklæd dig passende personlige værnemidler.

• Benyt ikke produktet, hvis pakken er beskadiget eller 
servietten er udtørret.

• Benyt ikke flasken med Activator Foam, hvis flasken er 
beskadiget.

• Behold indpakning fra servietterne til senere 
færdiggørelse af sporbarheden i Tristel Quality Audit Trail 
Record Book.

• Kontinuerlig aftørring af overfladen er ikke nødvendig og 
bør undgås for at forhindre flosning af servietten.

• Til professionel brug.

Det første trin af dekontamineringsproceduren er 
rengøring af overfladerne på det medicinske udstyr for 
at fjerne blod- og vævsrester inden desinfektion. 
Pre-Clean Wipes indeholder et enzymatisk 
rensemiddel og overfladeaktivt middel.

Pre-Clean Wipes er CE-mærket som Klasse I medicinsk 
udstyr (MDD 93/42 EØF).

1 Desinficer hænderne og brug handsker ved 
håndtering af desinfektionsmidler og medicinsk 
udstyr.

2 Tag en pakke med Pre-Clean Wipes frem.

3 Fjern vådservietten fra pakken og fold den ud i 
håndfladen.

4 Aftør overfladen af det medicinske udstyr indtil 
alle synlige blod- og vævsrester er fjernet. Det 
kræver muligvis mere end én vådserviet at fjerne 
omfattende tilsmudsning.

5 Bortskaf den brugte serviet og handsker i 
henhold til hospitalets retningslinier. Må ikke 
genanvendes. Behold indpakning fra servietterne 
til senere færdiggørelse af sporbarheden efter endt 
desinfektion.

TRIN 1 : RENGØRING



Efter færdiggørelse af desinfektionen, tilføj 
tallene fra servietternes indpakning og 
activator-skumflasken i Tristel Quality Audit Trail 
Record Book efter anvisningerne for at kunne 
dokumentere og sikrer sporbarhed.

Det tredje og sidste trin i dekontamineringsproceduren 
er rens af det medicinske udstyr. Rinse Wipes indeholder 
afioniseret vand og en mindre mængde antioxidanter, der 
fjerner kemikalierester fra overflader.

Hver pakke med Rinse Wipes er emballeret og derefter 
steriliseret ved hjælp af gammastråling.

Rinse Wipes er CE-mærket som Klasse I medicinsk udstyr 
(MDD 93/42 EØF).

Det andet trin i dekontamineringsproceduren er højniveau-
desinfektion af det medicinske udstyr.

Sporicidal Wipes er CE-mærket som Klasse IIb medicinsk 
udstyr (MDD 93/42 EØF).

6 Desinficer hænderne og tag nye handsker på.

7 Tag en pakke med Sporicidal Wipes frem. 

8  Fjern vådservietten fra pakken, og fold den ud i 
håndfladen.

 Bemærk: Benyt Sporicidal Wipe så snart du har fjernet 
vådservietten fra pakken.

9  Fjern låsen fra flasken med Activator Foam. 
 
• Hvis du anvender Trio Wipes System , skal du bruge to 

tryk Activator Foam til Sporicidal Wipe.

• Hvis du anvender Trio Wipes System , skal du bruge 
fire tryk Activator Foam til Sporicidal Wipe.

TRIN 2 : AKTIVERING OG HØJNIVEAU-DESINFEKTION

TRIN 4 : SPORBARHEDTRIN 3 : RENS

 Bemærk: Hvis flasken med Activator Foam anvendes for første 
gang, skal du trykke på doseringspumpen 2-4 gange for 
klargøre den. Den første dosis skum fra flasken med Activator 
Foam kan anvendes på vådservietten sammen med den 
anviste dosis. Flasken med Activator Foam er nu klargjort til 
efterfølgende vådservietter.

10 Fold vådservietten, og klem den sammen i 15 sekunder 
for at skabe klordioxid. Kontrollér at skummet er jævnt 
fordelt på vådservietten. 

 Brug den aktiverede vådserviet med det samme.

 En klorlignende lugt bekræfter, at vådservietten er klar til 
brug.

11 Tør overfladen på udstyret af med servietten i en enkelt 
bevægelse for at sikre at alle områder kommer i kontakt 
med vådservietten. Vær særlig omhyggelig omkring 
kanter, riller og fordybninger.

12 Lad det tørre i minimum 30 sekunder.

14 Tag en pakke med Rinse Wipes frem.

15 Fjern vådservietten fra pakken og fold den ud i håndfladen.

16 Aftør overfladen på det udstyr, som er blevet 
dekontamineret for at fjerne overskydende skum.

17 Bortskaf den brugte serviet og handsker i henhold til 
hospitalets retningslinier. Må ikke genanvendes. Behold 
indpakning fra servietterne til senere færdiggørelse af 
sporbarheden efter endt desinfektion.

 Bemærk: Efter fuldførelse af dekontamineringsprocessen skal 
du lade udstyret lufttørre. Opbevar udstyret i overensstemmelse 
med hospitalets retningslinier for at forhindre beskadigelse eller 
genkontaminering.

13 Bortskaf den brugte serviet i henhold til hospitalets 
retningslinier. Må ikke genanvendes. Behold 
indpakning fra servietterne til senere færdiggørelse af 
sporbarheden efter endt desinfektion.



Manufactured by:
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 

Australian sponsor: 
Tristel Pty Ltd. 40/328 Reserve Road, Cheltenham, VIC 3192, Australia 
T 1300 680 898   E mail-au@tristel.com

The Trio Wipes System is classified under the Australian Register of Therapeutic Goods as a  
Class IIb medical device, AUST R number: 182843. TR
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EN Caution: See temperature limitation. NL Let op: Zie temperatuurgrenzen. FR Attention: 
Voir les limites de température. IT Attenzione: Rispettare i limiti di temperatura. SV Se upp: 
Se temperaturgränsen. ES Precaución: Vea la limitación de temperatura. SL Pozor: Oglejte si 
omejitve glede temperature. SK Upozornenie: Pozrite si obmedzenie teploty. RO Prudență: A 
se vedea limitarea temperaturii. PT Cuidado: Veja o limite de temperatura. PL Przestroga: Zob. 
ograniczenie dotyczące temperatury. DE Vorsicht: Auf die Temperaturbeschränkung achten.  
NO Forsiktig: Se temperaturbegrensning. LT Dėmesio: Žr. temperatūros apribojimą.  
LV Uzmanību! Skatīt temperatūras ierobežojumu. DA Forsigtig: Se temperaturbegrænsning. 

FI Huomio: Katso lämpötilarajoitus. ET Ettevaatust, pöörake tähelepanu temperatuuripiirangule. HU Figyelem: 
Ld. a hőmérsékleti határértékeket. EL Προσοχή: Δείτε τους περιορισμούς θερμοκρασίας. CS Varování: Viz teplotní 
omezení. BG Внимание: Вижте ограничението за температура. RU Внимание! См. температурные ограничения 
TR Dikkat: Sıcaklık sınırlamasına bakınız. HR Figyelem: Ld. a hőmérsékleti határértékeket. 

HE הירות: ראה מגבלת טמפרטורה  AR تنبيــه: راجــع الحد األقصى لدرجة الحرارة   




