
 

Tristel puhdistusliinat  
 

TÄRKEÄÄ! Älä käytä rikkoutunutta pyyhepakkausta tai vaahtopulloa. 

 Anturin puhdistusalue tulee jakaa “likaiseen” ja” puhtaaseen” alueeseen.  

 Puhdistettava anturi asetetaan “likaiselle” alueelle. 

 Pese kädet, ota hanskat ja valmistele toimenpide asettamalla  

pyyhkeet sekä aktivointivaahto toimenpidepöydälle. 

 

 

VAIHE 1   PUHDISTUS  

 
Avaa esipesu -pyyhepakkaus (Pre-
Clean), aukaise pyyhe 
ja aseta se kämmenellesi.  
 
Säilytä avatut pyyhepakkaukset 
seurantakirjan vierellä myöhempää 

kirjaamista varten. 

 
 

 
Pyyhi anturin varsi ja kärki 
puhtaaksi eritteistä, esim. 
veri, lima jne. 
ÄLÄ hankaa tai taita  
anturia. 

 
Esipesun jälkeen aseta anturi takaisin 
“likaiselle” alueelle.  
 
Hävitä esipesuliina sairaalan 
ohjesääntöjen mukaisesti. 

VAIHE 2  DESINFIOINTI 

 
Avaa itiöitä tuhoava pyyhe- 
pakkaus (Sporicidal), aukaise 
pyyhe ja aseta se kämmenellesi.  
 

 
Säilytä avatut pyyhepakkaukset  
seurantakirjan vierellä myöhempää 
kirjaamista varten.  

 

 
Suihkuta kaksi kertaa 
aktivointivaahtoa 
pyyhkeelle. 
 
Jos käytät 50 ml aktivointi- 
vaahtopulloa, suihkuta 
pyyhkeelle neljä kertaa. 
 
 
Jos käytät aktivointivaahtoa ensimmäistä kertaa,  
pumppaa pulloa 2-4 kertaa niin, 
että saat vaahdon tulemaan ulos. 

 
 
Puristele pyyhettä 15 
sekuntia ja varmista, että 
aktivointivaahtoa on 
pyyhkeen joka kohdassa. 

 
Pyyhi anturi huolellisesti joka paikasta, pidä 
huolta, että varsinkin anturin varsi 
ja kärki pyyhitään vähintään 
kerran. 
 
Pyyhi myös kahva, kaapeli ja 
kaapeliliitäntä. 
 

 
 
Aseta anturi “puhtaalle” alueelle ja odota 30 
sekuntia.  
 
Hävitä itiöitä tuhoava pyyhe sairaalan 
ohjeiden mukaisesti. 
 

VAIHE 3   HUUHTELU 

 
Avaa huuhtelupyyhepakkaus 
(Rinse), aukaise pyyhe ja aseta 
se kämmenellesi.  
 
Säilytä avatut pyyhepakkaukset  
seurantakirjan vierellä myöhempää 
kirjaamista varten. 

 
 

 
Pyyhi anturi puhtaaksi 
vaahdosta.  
 
Älä hankaa tai taivuta 
instrumenttia. 
 
 

 
Aseta anturi puhtaalle  
liinalle. 
 
Hävitä huuhtelupyyhe sairaalan 
ohjeiden mukaisesti.  

 

VAIHE 4  SEURANTAKIRJA 

 Täydennä seurantakirja desinfioinnin jälkeen.  

 Esipesu -pyyhkeelle (Pre-Clean) ja huuhtelu –pyyhkeelle (Rinse), vahvista ”yes” oikeaan kohtaan 

ja kirjoita eränumerot ja käytetty -päivämäärä niille kuuluvaan kohtaan. Tiedot löydät  

pyyhepakkausten takaa. Jos pyyhepakkauksia ei ole käytetty, vastaa ”no” ja kirjaa 

toinen käyttötapa. 

 Jos käytit itiöitä tuhoavaa pyyhettä (Sporicidal), kirjaa  Activator -eränumero pyyhepakkauksen 

takana olevaan tarraan, irroita tarra ja kiinnitä se seurantakirjaan pyydetylle paikalle.  

 Jos anturia on tarkoitus käyttää potilaalle heti desinfioinnin jälkeen, irroita ”Patient Notes Label” tarra 

 ja kiinnitä se sille kuuluvaan kohtaan seurantakirjassa. 

Jos tarkoitus on varastoida ja suorittaa puhdistus uudelleen ennen käyttöä, irroita ”Patient Notes Label” tarra ja kiinnitä se sille kuuluvaan paikkaan seurantakirjassa.  
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