
JET

TRISTEL’S CLEANING AND DISINFECTION 
BRAND FOR HOSPITAL SURFACES



HOE TE GEBRUIKEN
 Deze gebruikersinstructie dient te worden gebruikt in combinatie met het productetiket, het 

veiligheidsinformatieblad en de instructies van de fabrikant.
 Desinfecteer de handen en draag geschikte beschermingsmiddelen tijdens het werken met desinfectiemiddelen 

en medische instrumenten.
 Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
 Ongeschikt voor materialen zoals messing of koper.
 Voor professioneel gebruik.
 Voer lege flacons en gebruikte doekjes af volgens de lokale gezondheidsvoorschriften. De lege flacon mag niet 

opnieuw worden gebruikt. Doekjes niet hergebruiken.
 Attentie: Niet geschikt voor invasieve medische of chirurgische instrumenten.

2. Breng twee doses aan meteen op het 
oppervlak of op een droog doekje, om een 
oppervlak van 50cm x 20cm (0.1m2) te 
bedekken.

1. Zet de JET-fles in elkaar. Plaats de blauwe 
buis in de flessenhals met de blauwe dop, 
en de rode buis in de flessenhals met 
de rode dop. Zet de klemmen aan beide 
kanten van de activatiekop goed vast.  
JET is nu klaar voor gebruik.

3. Veeg over het oppervlak om dit vochtig 
te maken.

4. Zorg ervoor dat alle oppervlakken 
gedurende een contacttijd van één minuut 
vochtig blijven. Aan de lucht laten drogen.

TOEPASSINGEN
JET is een sporicide high-level desinfectieschuim 
bedoeld voor niet-invasieve medische 
hulpmiddelen en medische oppervlakken 
in patiëntenkamers, intensive care-
units, isolatiekamers, operatiekamers, 
afdelingen oncologie en neonatologie, zoals 
matrassen, bedrails, infuusstandaarden en 
patiëntbewakingsapparatuur, Ook geschikt 
voor desinfectie van bedtafels, nachtkastjes en 
toiletstoelen. Niet bedoeld voor heringebruikname 
van semi-kritische invasieve medische apparaten.

HOOGWAARDIGE CHEMIE
JET maakt gebruik van een gepatenteerde 
chloordioxide (ClO2) samenstelling en is een goed 
gedocumenteerd, zeer werkzaam biocide. JET 
bevat twee afzonderlijke compartimenten die de 
Basis (citroenzuur) en Activator (natriumchloriet) 
oplossingen bevatten. Bij vermenging, door 
het aantrekken van de JET-hendel, ontstaat 
er chloordioxide (ClO2)-chemie. JET bevat een 
oppervlakte spanningsverlagende oplossing voor 
extra reiniging.   

N
ED

ER
LA

N
DS



BIOCIDE WERKING
JET is werkzaam tegen bacteriële resten, mycobacteriën, 
virussen, schimmels en vegetatieve bacteriën met een 
contacttijd van één minuut. Het product is uitgebreid 
getest volgens de Europese normen ter zake en een 
gestandaardiseerde methodologie die de inenting van 
oppervlakken met het testorganisme impliceert. JET is 
werkzaam tegen micro-organismen van belang, zoals: 

 Bacillus subtilis

 Clostridium difficile

 Bacillus cereus

 Mycobacterium terrae

 Hepatitis B virus (HBV)

 Humaan immunodeficiëntievirus (HIV)

 Influenza A virus (H1N1)

 Norovirus 

 Poliovirus Type 1

 Adenovirus Type 5

 Aspergillus brasiliensis

 Candida albicans

 Escherichia coli

 Staphylococcus aureus

 Enterococcus hirae 

 Pseudomonas aeruginosa

 Carbapenemase producerende enterobacteriën (CPE)  
Klebsiella pneumoniae

 Vancomycine-resistente enterokokken (VRE)   
Enterococcus faecium

 Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Basis

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen

Beschermende oogbescherming dragen. 

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen 
met water gedurende een aantal minuten. 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. 

Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie:                                      
een arts raadplegen.

Geproduceerd door: Tristel Solutions Ltd

België: Tristel NV, Antwerpen, België 
T +32 (0)3 889 26 40 - E belgium@tristel.com

Nederland: Tristel B.V., Amstelveen, Nederland 
T 020 808 51 34 - E nederland@tristel.com

Voor Tristel octrooi-informatie kunt u terecht op  
www.our-patents.info/tristel

Neem contact op met Tristel, uw plaatselijke distributeur of bezoek 
www.tristel.com voor ondersteunende documenten zoals 
veiligheidsinformatiebladen, microbiologische testgegevens en 
rapporten.
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Brought to you by Tristel.

Tristel Solutions Ltd, Lynx Business Park, Fordham Road, 
Snailwell, CB8 7NY, UK T +44 (0)1638 721500
E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Tristel NV, Smallandlaan 14 B,  
2660 Antwerp, Belgium 




