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Voor meer informatie neemt 
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089 41 71 40 
info@dialexbiomedica.be

Als het proper is, 
toon dan dat het proper is

Clinell Clean Aanduidingsbriefjes



Clinell Clean 
Aanduidingsbriefjes

Geven personeel en patiënten een zichtbare en duidelijke 
aanwijzing van properheid.
Dragen bij tot het demonstreren van de naleving van de beste 
praktijken inzake Kwaliteitszorg.

Kruis duidelijk het vakje ‘I am 
clean/I need to be cleaned’  
aan en vul uw naam, het tijdstip 
en de datum in op de daarvoor 
voorziene plaats. 

Trek het ingevulde briefje van
het blok. 

Kleef het briefje op het voorwerp 
of toestel op een duidelijk 
zichtbare plaats. 

Druk de bovenzijde van het 
briefje goed aan om ervoor te 
zorgen dat het goed aan het 
voorwerp kleeft.



Kleef de blokjes met 
notitieblaadjes waar 
u ze nodig hebt.

‘I need to be cleaned’
Het is niet altijd mogelijk om uitrusting onmiddellijk 
schoon te maken na gebruik bij de patiënt en dit 
betekent dat er een risico bestaat dat een voorwerp 
niet ontsmet wordt tussen gebruik bij verschillende 
patiënten. Clinell Clean Rode Aanduidingsbriefjes 
geven een zichtbare aanwijzing dat iets moet worden 
schoongemaakt voor het opnieuw gebruikt wordt.

‘I am clean’ 
Na plaatselijke ontsmetting geven ondertekende en 
gedateerde Clinell Clean Groene Aanduidingsbriefjes 
een zichtbare zekerheid dat een voorwerp klaar is 
voor gebruik bij een andere patiënt.

Verwijder de beschermende 
sticker van de achterzijde van 
het notitieblok. 

Kies een schone, droge en 
toegankelijke muur/plaats en 
druk stevig op het notitieblok 
gedurende 10 seconden.

PRODUCT LEVERINGSEENHEID BESTELCODE 

Aanduidingsbriefjes Rood 4 x 250  briefjes CCIN1000R  

PRODUCT LEVERINGSEENHEID BESTELCODE 

Aanduidingsbriefjes Groen 4 x 250 briefjes CCIN1000G  

De briefjes zijn uitermate geschikt voor gebruik op herbruikbare en mobiele voorwerpen met rechtstreeks 
patiëntencontact, bv. infuuspomp, infuusstandaard, rolstoel, bed en monitor. De briefjes worden geleverd in 
dozen met vier blokken van 250 briefjes met elk een kleefstrook die geen sporen achterlaat op het voorwerp.
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Het lijkt misschien proper, 
maar ziektekiemen 

kunt u niet altijd zien

Clinell Clean Rode 
Aanduidingsbriefjes
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