
 

 

Wanneer u een desinfectiemiddel voor uw ultrasone medische hulpmiddelen overweegt, zorg er dan altijd voor dat 
het product voldoet aan het volgende: 
 

 

 Tristel Duo ULT 
Doekjes op basis van 

perazijnzuur (1500 ppm) 

✔ 

Hoog niveau desinfectie 
na 30 seconden 

Sporicide, Mycobactericide, 
Virucide, Fungicide en 

Bactericide  

 

Intermediair niveau 
desinfectie 

Mycobactericide, 
Virucide, Fungicide en 

Bactericide 

High-level desinfectie van endocavitaire (transvaginale en transrectale) echo probes is vereist volgens de echografie 
richtlijnen en aanbevelingen1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

EN 13727   

EN 16615   

EN 13624   

EN16615   

EN 14348   

EN 14563  ✖

EN 14476   

EN 17126  ✖



 

 

Sporicide claims moeten in 
overeenstemming zijn met EN 

17126:2018 voor de medische sector. 

Sporicide activiteit in 
overeenstemming met  EN 13704 is niet 

langer geldig 

Werkzaamheid in 
overeenstemming met  

EN 17126:2018 

Werkzaamheid in 
overeenstemming met  

EN 13704 

Moet sporicide zijn in 
overeenstemming met EN 17126:2018 
in een contacttijd van 15 minuten of 

minder 

 

30 seconden 

 

Werkzaamheid in 
overeenstemming met  

EN 13704 

 

Producten die geschikt zijn voor 
desinfectie zonder apparatuur te 

beschadigen, worden door de fabrikant 
beoordeeld. 

Indien succesvol, kunnen producten 
worden aanbevolen door de fabrikant 

voor gebruik op hun apparatuur. 

Compatibel met 
toonaangevende medische 

instrumentmerken in 
echografie zoals BK 

Medical/ BK Ultrasound, 
Canon (Toshiba), Philips, 

Samsung, en GE 
Healthcare. 

Het vermogen van een 
desinfectiemiddel om het 

vervuilingsniveu te verminderen tijdens 
de desinfectie*. Dit kan worden 

aangetoond door de werkzaamheid in 
schone en vuile omstandigheden. 

Claimt 
reinigingsefficiëntie, 

gegevens ter staving van 
de bewering ontbreken. 

 
* Gegevens verkregen van een specifiek product en zijn mogelijk niet identiek aan alle perazijnzuur doekjes bij deze concentratie. 
** Houd er rekening mee dat, net als bij alle desinfectieoplossingen, ongeacht of de reinigende werking al dan niet beschikbaar  is, bij het decontaminatieproces voor 
semi-kritische apparaten (transvaginale ultrasone sondes) reiniging moet worden uitgevoerd voorafgaand aan desinfectie op hoog niveau in overeenstemming met 
gepubliceerde wettelijke richtlijnen. 

 

Chemie 

 
Van perazijnzuur is bekend dat het op dezelfde manier werkt als andere oxidatiemiddelen door de 
celwandpermeabiliteit te verstoren en microbiële eiwitten en enzymen11 te denatureren. Een perazijnzuur molecuul 
kan twee elektronen winnen uit omringende micro-organismen, dit staat bekend als het oxidatieve vermogen. 
 
De werkzame stof van Tristel Duo ULT, chloordioxide (ClO2), is een krachtigere oxidator en kan vijf elektronen uit 
micro-organismen halen. Het doodt pathogene micro-organismen effectief door de oxidatieve modificatie van 
aminozuren12 en verstoring van de RNA-synthese, wat leidt tot het lyseren (vernietigen) van micro-organismen13. 
 
Door de gerichte oxidatieve eigenschappen van chloordioxide zijn micro-organismen niet in staat resistentie op te 
bouwen12.    
 

Microbiologische doeltreffendheidsclaims  
 

Doekjes op basis van perazijnzuur adverteren een sporicide claim in overeenstemming met EN 13704, hoewel alle 
sporicide testen voor het medisch gebied moeten worden uitgevoerd volgens EN 17126:2018.
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EN 17126:2018 is de eerste norm voor de evaluatie van sporicide activiteiten op medisch gebied. 
 
Naleving van deze norm is verplicht om sporicide activiteiten te kunnen hebben. 
 
Een volledig microbiologisch activiteits spectrum (inclusief sporicide activiteit) is vereist om een product te claimen 
een high-level desinfectiemiddel (HLD) te zijn. HLD's zijn vereist voor de desinfectie van endocavitaire hulpmiddelen 
(d.w.z. transvaginale en transrectale probes)1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

 
Wees bewust van producten die talrijke contactmomenten hebben 

 
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de contacttijden van het desinfectiemiddel realistisch zijn voor het gebruik, 
vooral wanneer de desinfectie volgens de wettelijke standaardvereisten vereist is.  

Doekjes op basis van perazijnzuur (1500ppm) vermelden verschillende contacttijden voor claims en specifieke 
micro-organismen. Ze zijn bijvoorbeeld bactericide in 30 seconden, fungicide in 1 minuut sporicide (gebruikmakend 
van de ongeldige norm, niet geschikt voor de medische sector) in twee minuten en virucide volgens EN 14476 in drie 
minuten. 

Om de effectiviteit te bereiken, moet het instrument nat blijven gedurende deze contacttijd. Daarom moeten er extra 
doekjes (opnieuw) worden aangebracht om de werkzaamheid van 3 minuten te bereiken.   

Tristel Duo ULT heeft één contacttijd van 30 seconden voor alle micro-organismen.  

Doekjes op basis van perazijnzuur zijn niet gelijkwaardig aan Tristel Duo ULT.  

Tristel Duo ULT is volledig conform met EN 14885:2018, de Europese norm voor chemische desinfectiemiddelen en 
antiseptica, en met de meest recente wettelijke eisen op gebied van effectiviteit die zijn gepubliceerd voor 
desinfectiemiddelen die in de medische sector gebruikt  worden.  
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