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O soluţie completă pentru dezinfectarea superioară                              
a dispozitivelor medicale fără lumen

TMTrio
Wipes System



O soluţie completă
Tristel Trio este un sistem unic, asigurând o 
soluţie completă pentru dezinfectarea 
superioară a dispozitivelor medicale fără 
lumen. 
Viteză şi eficienţă
Sistemul Tristel Trio Wipes asigură un ciclu de 
decontaminare complet, incluzând 
trasabilitatea, în doar câteva minute. Ajută la 
creșterea timpului necesar până la reutilizarea 
instrumentelor şi la tranzitarea între pacienţi. 
A fost testat în mod independent şi este în 
conformitate cu cerinţele testării prevăzute de 
standardele europene. Şerveţelul sporicid 
Tristel (Tristel Sporicidal Wipe) distruge 
organismele care creează probleme, cum ar fi 
sporii bacterieni, micobacteriile, virusurile,  
fungii şi bacteriile. Organismele testate includ:
n  Poliomavirusul SV40 (surogat pentru      
   papilomavirusul uman)  
n  Virusul hepatitic B
n  HIV
n  Staphylococcus aureus
n  Candida albicans

Sistemul Tristel Trio Wipes conţine trei şerveţele, care utilizate în serie 
asigură paşii procesului de decontaminare: curăţare, dezinfectare 
superioară şi clătire. Sistemul Tristel Trio Wipes este recunoscut la nivel 
global pentru viteză, eficienţă, compatibilitate şi uşurinţă de utilizare.           
Este bine-primit de specialiştii din domeniul medical din secţiile de ORL, 
cardiologie, ginecologie, FIV, anesteziologie şi oftalmologie.

De ce să alegeţi sistemul Tristel Trio Wipes?

n  Virusul herpex simplex
n  Virusul hepatitic C
n  Mycobacterium terrae (surogat pentru 
   M. tuberculosis)
n  Enterococcus faecium rezistent la vancomicină

Flexibilitate
Sistemul Tristel Trio Wipes este o soluţie mobilă 
care poate fi utilizată atât în cabinetul de 
consultaţii, cât şi în camera de decontaminare. 
Aceste elimină în mod flexibil necesitatea ca 
instrumentul să fie trimis către secţiile centrale de 
sterilizare în vederea reprocesării, economisind 
timp preţios.

Compatibilitate
Sistemul Tristel Trio Wipes a fost testat şi 
confirmat a fi compatibil cu dispozitivele 
medicale provenind de la producătorii principali, 
incluzând:
n  Aircraft Medical
n  Atmos
n  BK Ultrasound
n  Carestream
n  Clarus Medical
n  Echosens
n  Esaote
n  GE Healthcare
n  Haag Streit
n  Karl Storz
n  Medcom
n  Mindray

Trasabilitate 
Sistemul Tristel Trio Wipes este disponibil cu 
un sistem de trasabilitate manual sau 
automat.

Registrul de evidenţă pentru asigurarea 
calităţii pe traseul de auditare permite 
înregistrarea tuturor procedurilor de 
decontaminare. Acesta validează identificarea 
instrumentului şi datei şi orei la care a fost 
decontaminat instrumentul, etapa de curăţare 
preliminară, activarea şerveţelului sporicid 
(Sporicidal Wipe) şi etapa de dezinfectare 
superioară, etapa de clătire, identificarea 
următoarei destinaţii a instrumentului şi 
identificarea persoanei responsabile pentru 
efectuarea procedurii de decontaminare. 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să 
consultaţi  ghidul utilizatorului.

Tristel Trace validează în mod automat 
procedura de decontaminare prin 
trasabilitatea de baza codului de bare. 
Acesta înregistrează pacientul, instrumentul, 
operatorul şi toate şerveţelele, în secvenţa 
corectă a utilizării acestora. Pentru mai multe 
informaţii, vă rugăm să consultaţi literatura de 
specialitate Tristel.

O soluţie completă pentru dezinfectarea 
superioară a dispozitivelor medicale fără lumen

n  MMS 
n  Ocular Instruments
n  Orlvision
n  Philips
n  Samsung
n  Siemens Healthcare
n  SonoSite Fujifilm
n  Toshiba
n  Unisensor
n  Verathon
n  Vision Sciences
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aprilie 2016.
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l  Metode de decontaminare a endoscoapelor nazale flexibile. F. Javed, S. Sood, G Banfield. 
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l  Studiul de cohortă secvenţial compară şerveţele cu dioxid de clor cu spălarea automată pentru 
decontaminare a endoscoapelor nazale flexibile. C. Q. Phua, Y. Mahalingappa şi Y. Karagama. 
Jurnalul de laringologie şi otologie / volumul 126 / ediţia 08 / august 2012, pag 809-814.

l  Contaminarea sondelor transvaginale de ecografie cu papilomavirusul uman în unitatea de 
urgenţe. Shuk Ting Christine Ma, A C Yeung, Paul Kay Sheung Chan, Colin A Graham. iulie 2012.

l  Evaluarea dezinfectării endoscoapelor nazale flexibile utilizând şerveţelele Tristel: un studiu de 
perspectivă simplu-orb. K. Tzanidakis, N. Choudhury, S. Bhat, A. Weerasinghe, J. Marais. Ann R  
Coll Surg Engl 2012; 94:185–188. 

l  Un studiul clinic randomizat, simplu-orb, de comparaţie a eficienţei a dezinfectanţilor superiori 
din şerveţelele Tristel (dioxid de clor), Cidex OPA (orto-ftalaldehidă) şi Perasafe (acid peracetic/
ioni de peracetil) pentru utilizarea cu endoscoapele nazale flexibile. Dl. Brandon Hitchcock 
FRACS (consultant otorinolaringolog) şi dna. Sonia Moynan (asistentă medicală în cadrul 
departamentului de cercetare NZRN).

l  În iunie 2012, MHRA (Agenţia de reglementare a medicamentelor şi produselor medicale) 
a raportat o mortalitate cauzată de posibila contaminare încrucişată cu hepatită B a sondei 
transesofagiene pentru ecocardiografie. Ref: MDA/2012/037 în iunie 2012. 

l  Îndrumări pentru curăţarea şi dezinfectarea sondelor transesofagiene pentru ecocardiografie 
de la Societatea britanică pentru ecocardiografie. Kanagala P, Bradley C, Hoffman P, Steeds RP. 
octombrie 2011. 

l  Îndrumări pentru reprocesarea endoscoapelor ORL fără lumen, sensibile la căldură. M. Cavaliere, 
M. Iemma. Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria, Azienda Ospedaliera Universitaria "San 
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, Salerno. Argomenti di ACTA otorhinolaryngologica italica 
2010; 4: 6-17.

l  Îndrumar pentru decontaminarea şi sterilizarea endoscoapelor rigide şi flexibile. Andrew C. 
Swift. ENT UK, 2010.

l  Activitatea micobactericidă a şerveţelelor cu dioxid de clor într-o testare modificată prEN 14563. 
A. Hernández, M. Carrasco, V. Ausina. Jurnalul infecţiilor spitaliceşti (2008), 1-5. 

l  Decontaminarea endoscoapelor nazale, sondelor pentru ecocardiografia transesofagiană (TOE) 
şi pentru ecografie şi a dispozitivelor medicale fără lumen. HCA International Limited. Februarie 
2008. 

l  O nouă tehnică pentru sterilizarea traductorului ecografic utilizat în procedurile de recuperare a 
embrionului din cadrul FIV. Meridis E., Talmor A., Turner C., Lavery S. şi Trew G. Societate britanică 
pentru fertilizare, colegiul de vară 2006.

l  Auditul practicii de dezinfectare a endoscoapelor nazale. I. Street, J. Hamann, M. Harries. 
Chirurgul, 1 februarie 2006 11-13.

Pentru mai multe date auxiliare şerveţelelor sporicide, cum ar fi fişele cu date de siguranţă (FDS), 
rapoarte privind eficienţa, declaraţii privind compatibilitatea materialelor şi studii toxicologice, vă 
rugăm să vizitaţi www.tristel.com.

Proprietăţile chimice ale dioxidului de clor din Tristel şi-au dovedit efectul
Acesta este bine documentat în numeroase îndrumare naţionale şi internaţionale, publicaţii şi studii de caz:

Uşor de utilizat – sistemul Tristel Trio Wipes asigură decontaminarea la cele mai înalte standarde

Dioxid de clor
Sistemul Tristel Trio Wipes utilizează proprietăţile chimice tipice ale dioxidului 
de clor (ClO2) din produsul Tristel, un biocid bine documentat şi extrem de 
eficient. ClO2 este un oxidant puternic, ale cărui caracteristici germicide 
sunt bine cunoscute. Acesta poate oxida lipidele şi proteinele prezente 
în membranele celulelor bacteriene şi fungice, determinând o pierdere a 
integrităţii membranei şi, în final, moartea celulelor. ClO2 poate şi penetra 
celulele şi degrada acizii nucleici, pe un traseu de oxidare. Mecanisme similare 
sunt responsabile pentru capacitatea ClO2 de a inactiva particulele virotice.

Utilizări
Sistemul Tristel Trio Wipes este conceput în mod specific pentru 
decontaminarea dispozitivelor medicale fără lumen, ca de exemplu:

l  endoscoape nazale
l  sonde transesofagiene pentru 
   ecocardiografie
l  sonde transvaginale pentru ecografie
l  sonde transrectale pentru ecografie

Opţiuni ale produsului

50 de şerveţele/cutie50 de şerveţele/cutie1 cutie de 3 x 50 şerveţele şi   
1 x 100 ml spumă de activare/cutie

50 de şerveţele şi 1 x 100 ml 
spumă de activare/cutie
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Prima etapă din cadrul procesului de 
decontaminare este curăţarea prealabilă 
integrală a suprafeţei, pentru îndepărtarea 
reziduurilor şi materiilor organice. Şerveţelul 
de curăţare preliminară (Pre-Clean Wipe) este 
un şerveţel din material neţesut, impregnat cu 
agent de curăţare enzimatic.

Cea de a doua etapă din cadrul procesului de 
decontaminare este dezinfectarea superioară 
a dispozitivului medical. Şerveţelul sporicid, 
în combinaţie cu spuma de activare (Activator 
Foam), elimină bacteriile, virusurile, fungii, 
micobacteriile şi sporii de pe suprafaţa 

Cea de a treia etapă din cadrul procesului 
de decontaminare este clătirea dispozitivului 
medical. Şerveţelul de clătire (Rinse Wipe) este 
un şerveţel din material neţesut, ambalat steril, 
impregnat cu apă deionizată.

l  Dispozitiv medical clasa I  
l  Numărul brevetului: GB 2 413 

l  Dispozitiv medical clasa IIb  
l  Numărul brevetului: GB 2 404 337 B

l  Dispozitiv steril clasa I  
l  Numărul brevetului: GB 2 404 337 B0086

l  lame de laringoscop
l  endoscoape de intubare
l  catetere pentru manometrie
l  instrumente oftalmologice

Şerveţele Tristel Rinse 
(clătire)

Şerveţele Tristel Pre-Clean                                 
(curăţare prealabilă)Sistemul Tristel Trio Wipes Şerveţele sporicide Tristel
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