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A Tristel Duo ULT je vysoce účinná 

dezinfekční pěna na bázi oxidu 
chloričitého. Má značku CE jako 
Třída IIb Medicínský přístroj v 
souladu s Evropskou směrnicí o 
medicínských přístrojích 93/42/EHS 
a změnami v 2007/47/ES.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
Tristel Duo ULT je navržen speciálně 
pro vysoce účinnou dezinfekci 
endokavitálních ultrazvukových 
sond, jako jsou transrektální a 
transvaginální sondy. Další použití 
zahrnují vysoce účinnou dezinfekci 
neinvazivních medicinských 
přístrojů, jako jsou sondy k umístění 
na povrch kůže (včetně těch, 
které se používají při invazivních 
metodách), skenery močového 
měchýře  a manžety na měření 
krevního tlaku.

CHEMIE TRISTEL 
Tristel Duo ULT je založen na 
chemické bázi oxidu chloričitého 
(ClO2) společnosti Tristel, dobře 
zdokumentovaném a vysoce 
efektivním biocidu. Tristel Duo 
ULT obsahuje dvě oddělené části, 
které obsahují roztok Tristel Base 
(kyselina citronová) a roztok 
Tristel Activator (chloritan sodný). 
Po smíchání pomocí stlačení 
pěnového čerpadla je vytvořeno 
chemické složení oxidu chloričitého 
společnosti Tristel. Tristel Duo ULT 
obsahuje neiontové činidlo pro větší   
čisticí výkon.

BIOCIDNÍ VÝKON
Tristel Duo ULT je sporocidní, 
mykobaktericidní, virucidní, 
fungicidní a baktericidní s dobou 
kontaktu 30 sekund. Výrobek byl 
důkladně testován podle všech 
příslušných evropských norem 
požadovaných pro dezinfekční 
prostředky používané v lékařské 
oblasti. Tristel Duo ULT je účinný proti 
mikroorganismům, jako jsou:

• Lidský papilomavirus (HPV)
• Bacillus subtilis
• Mycobacterium terrae
• Hepatitida B 
• HIV
• Herpes simplex virus
• Aspergillus brasiliensis
• Candida albicans
• Escherichia coli
• Neisseria gonorrhoeae
• Staphylococcus aureus
• Gardnerella vaginalis
• Streptococcus agalactiae
• Klebsiella pneumoniae  

rezistentní na karbapenem (CRE)
• Enterococcus faecium  

rezistentní na vankomycin (VRE)
• Staphylococcus aureus  

rezistentní na meticilin (MRSA)

NÁVOD K POUŽITÍ
• Nepoužívejte v případě, že je 

láhev pěny poškozena.
• Vydezinfikujte si ruce a používejte 

vhodné osobní ochranné pomůcky 
při manipulaci s dezinfekčními 



prostředky a medicínskými přístroji. 
• Pokud se Tristel Duo ULT používá 

poprvé, stiskněte čerpadlo dva až 
čtyři krát pro jeho naplnění. 

• Před dezinfekcí zdravotnické 
prostředky důkladně očistěte. 
Zbytková kontaminace organickými 
nečistotami sníží účinnost 
dezinfekčního prostředku. Dodržujte 
nemocniční protokol a pokyny 
výrobce zdravotnického prostředku.

• Pro profesionální použití.
• Tento návod k použití (NP) by se 

měl používat společně s etiketou 
výrobku, bezpečnostním listem (BL)  
a pokyny výrobce přístroje.

Krok 1
Naneste dva alikvotní díly přípravku 
Tristel Duo na suchý ubrousek 
(doporučujeme Duo Wipes). 

Krok 2
Ubrouskem rozetřete pěnu na povrchu 
sondy a zajistěte, aby byly pokryty 
všechny oblasti. Nepřetržité utírání 
povrchu není nutné a mělo by se mu 
zabránit, aby nedošlo k rychlému 
opotřebení utěrky. Pokud je to nutné, 
použijte vatový tampon na rozetření 
pěny do zářezů. 
Poznámka: Použité ubrousky zlikvidujte v souladu s 
místními předpisy.

Krok 3
Nechte povrch zaschnout, aby byla 
zajištěna minimální doba kontaktu 30 
sekund.  
Poznámka: Uskladněte medicínský přístroj v souladu s 
nemocničními protokoly, aby nedošlo k poškození nebo 
opětovné kontaminaci.

Varování
Báze
Způsobuje vážné 
podráždění očí.

Pokyny pro 
bezpecné zacházení
Báze
Používejte ochranné brýle. 
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a 
pokud je lze vyjmout 
snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
Přetrvává-li podráždění očí: 
Vyhledejte lékařskou.

Výrobce: Tristel Solutions Ltd

Distributor: Tristel GmbH, Karl-Marx-Allee 
90A 10243 Berlin, Deutschland
T +49 (0)30 54844226 
E vertrieb@tristel.com

Pro patentové informace společnosti Tristel  
navštivte: www.our-patents.info/tristel
Kontaktujte společnost Tristel, Vašeho 
místního distributora nebo navštivte  
www.tristel.com a získejte podpůrné 
dokumenty, jako listy bezpečnostních 
údajů, údaje a zprávy z mikrobiologických 
testů.
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