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VOOR INVASIEVE 

ECHOPROBES

Opmerkingen:
• Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
• Ontsmet handen en draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het omgaan met desinfecterende middelen en medische hulpmiddelen.
• Wanneer Tristel Duo ULT voor de eerste maal wordt gebruikt, druk dan tot 4 maal om de pomp te vullen. 
• Om het instrument te reinigen, adviseren wij het gebruik van Tristel Clean, een tri-enzymatisch schuim, compatibel met Tristel Duo ULT.      

Tristel Clean maakt spoelen tussen de twee fasen (reinigen en desinfecteren) overbodig. (2 doses Tristel Clean volstaan voor een oppervlak van 50cm x 20cm).
• Gebruik Tristel Duo ULT op oppervlakken die vrij zijn van ultrasound gel. 
• Wanneer het oppervlak zichtbaar vuil is, volg dan het reinigingsprotocol van het ziekenhuis op. 
• Alleen voor professioneel gebruik.
• De vervaldatum blijft ongewijzigd bij gebruik.
• Deze gebruikershandleiding dient te worden gebruikt in combinatie met het productlabel, het veiligheidsinformatieblad (MSDS) en de instructies van de fabrikant.
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High-level desinfecterend schuim

Voor informatie over de octrooien: http://www.our-patents.info/tristel
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Breng twee doses Tristel Duo ULT aan op een niet-absorberend doekje, bij voorkeur Duo 
Wipes.

Verwijder de overtrek, veeg de ultrasoon gel van het medisch hulpmiddel met een 
doekje, en breng vervolgens Tristel Clean-schuim aan op een neutraal doekje  
(bij voorkeur Duo Wipes) om het instrument te reinigen.

Gebruik het doekje om het schuim over het gehele 
oppervlak van de sonde te verspreiden en zorg ervoor 
dat alles goed is bedekt. Herhaaldelijk wrijven over 
het oppervlak is niet nodig en moet worden vermeden 
om scheuren van het doekje te voorkomen. Gebruik 
indien nodig een wattenstaafje om het schuim in de 
inkepingen aan te brengen.

Opmerking: Gooi het gebruikte doekje weg in overeenstemming 
met de richtlijnen van het ziekenhuis. Niet laten inwerken. Niet 
hergebruiken.

Gebruik Tristel Duo ULT voor een high-level desinfectie 
van oppervlakken die in contact komen met de sonde, 
zoals de sondehouder, kabels en stekkers. 

Respecteer de contacttijd van minimaal 30 seconden. 
Daarna laten drogen of naspoelen. 

Opmerking: Berg het medisch instrument op in overeenstemming 
met het ziekenhuisprotocol om schade en herbesmetting te 
voorkomen. 
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