
VERNIETIG SARS-CoV-2 IN 30 SECONDEN 
MET TRISTELS CHLOORDIOXIDE

WAAROM KIEZEN VOOR TRISTELS CHLOORDIOXIDE?

WAAROM IS DE DESINFECTIE VAN MEDISCHE 
HULPMIDDELEN ESSENTIEEL IN DE STRIJD TEGEN 

SARS-COV-2?
Sinds de uitbraak van SARS-CoV-2 is er enorme vooruitgang geboekt in onze kennis van hoe het virus 

zich verspreidt. We hebben geleerd dat SARS-CoV-2 kan worden overgedragen via contact met besmette 
oppervlakken. Medische hulpmiddelen die met slijmvliezen in contact komen, kunnen dus virussen overdragen als 

ze niet correct worden gedesinfecteerd.

Onderzoek heeft aangetoond dat het virus 4 tot 7 dagen kan overleven op oppervlakken [1]. Dit onderstreept de 
noodzaak van grondige reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen.
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 *A representative sample of Tristel chlorine dioxide at 20 parts per million (ppm) was tested by a United States Biosafety Category 3 laboratory. **In accordance with EN 14476 test methods.***All products have a concentration of chlorine dioxide 
greater than 20 ppm at the point of use. Reference: [1]A. W. H. Chin et al., “Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions,” The Lancet Microbe, vol. 1, no. 1, p. e10, 2020, doi: 10.1016/s2666-5247(20)30003-3.

TRISTEL 
DUO ULT

Voor de high-level 
desinfectie van 

echoprobes.

STELLA 
SYSTEM

Voor de  
semi-automatische 

desinfectie van medische 
hulpmiddelen met of 
zonder werkkanaal.

TRISTEL 
DUO OPH

Voor de high-level 
desinfectie van 
oogheelkundige 

medische instrumenten.

TRISTEL TRIO 
WIPES SYSTEM
Voor de desinfectie 

van invasieve 
medische 

hulpmiddelen zonder 
werkkanaal.

Tristels chloordioxideproducten zijn aantoonbaar virucide in overeenstemming met testmethoden en wettelijke 
vereisten in Europa en de Verenigde Staten**. Tristels producten worden met succes gebruikt door klinische 

en gezondheidszorgprofessionals wereldwijd in de preventie van infectiesen nu ook in de strijd tegen de 
verspreiding van de SARS-CoV-2, de oorzaak van COVID-19.

Eerder werden surrogaatvirussen door de industrie gebruikt om de werkzaamheid tegen SARS-CoV-2 aan te tonen.

Nu zijn laboratoriumtests beschikbaar om de werkzaamheid van desinfectiemiddelen te beoordelen ten opzichte van  
de echte pathogene SARS-CoV-2.

RESULTATEN TONEN AAN DAT TRISTELS CHLOORDIOXIDE (CLO2) SARS-CoV-2 
VOLLEDIG INACTIVEERT IN 30 SECONDEN IN OVEREENSTEMMING MET EN 

14476:2013+A2:2019*. 


