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Synbiotisch

De voordelen van Pronano Synbio

De Pronano Synbio maakt gebruik van de kracht der natuur en is gebaseerd op goede bacteriën (probiotica), aangevuld 
met goede suikers (prebiotica). De combinatie van probiotica en prebiotica in één product noemt men synbiotica. De 
synbiotische producten vormen tijdens en na de toepassing een gezond microbioom voor een optimale duurzame 
hygiëne.

Synbiotica: de combinatie van probiotica en prebiotica.
Probiotica: goede bacteriën die de gezondheid van mens en dier verbeteren
Prebiotica×� ƴŅåÚĜĹčŸŸƋŅýåĹ�ÚĜå�Úå�ŅĹƋƵĜĩĩåĬĜĹč�ƴ±Ĺ�čŅåÚå�Æ±ÏƋåųĜêĹ�ŸƋĜĵƚĬåųåĹ

Wie kiest voor de Pronano Synbio technoligie kan rekenen op volgende voordelen:

Door Synbiotica  aan te brengen via verneveling volgt er 

een gezond microbioom op alle oppervlakken. Hierdoor 

vermindert het risico op ontwikkeling en verspreiding van 

ziekteverwekkers..De probiotica in de Synbio-technologie 

±Ĺ±ĬƼŸåųåĹ� ĘåƋ� ŅŞŞåųƴĬ±ĩ� Ņĵ� Ƌå� ǄĜåĹ� ƵåĬĩ� ƋƼŞå� ƴåųƴƚĜĬĜĹč�

±±ĹƵåǄĜč�ĜŸ�åĹ�ǄƚĬĬåĹ�Ǆååų�åýåÏƋĜåƴå�åĹǄƼĵåĹ�ŞųŅÚƚÏåųåĹ�Ņĵ�

ÚĜƋ� Ƌå� ƴåųƵĜģÚåųåĹţ� BåƋ� ÏŅĹƋĜĹƚå� ųåĜĹĜčåĹÚå� åýåÏƋ� ƴ±Ĺ� Synbio 

resulteert in zuivere oppervlakken, actieve geurcontrole en 

een veilig microbioom, dus een gezonder binnenklimaat.

Synbio�Æåƴ±Ƌ�ŞųŅÆĜŅƋĜŸÏĘå�Æ±ÏƋåųĜêĹ�Ƶ±±ųƴ±Ĺ�ĜŸ�±±ĹčåƋŅŅĹÚ�Ú±Ƌ�

deze de infectiviteit van vele soorten virussen verminderen. 

BŅåƵåĬ� Úå� ųåÏĘƋŸƋųååĩŸå� ƴåųŸŞųåĜÚĜĹč� ƴ±Ĺ� ƴĜųƚŸŸåĹ� ƋƚŸŸåĹ�

mensen niet te voorkomen is, zal Synbio het risico op virale 

infectiviteit drastisch verlagen. Dit betekent zelfs dat als u 

een virus oploopt, de kans dat het u verder infecteert en ziek 

ĵ±±ĩƋØ� ±±ĹǄĜåĹĬĜģĩ� ƵŅųÚƋ� ƴåųĵĜĹÚåųÚ� ƴ±ĹƵåčå� Úå� ŞųŅÆĜŅƋĜÏ±ţ 

Synbio verlaagt het risico op virale infecties!

Inhalatie van de Synbio-synbiotica tijdens en na het vernevelen 

is gegarandeerd veilig. Wanneer de synbiotica via de mond 

åĹ� ĹåƚŸ� ĜĹčå±ÚåĵÚ�ƵŅųÚƋØ� ǄƚĬĬåĹ� Ǆå� ååĹ� ÆåŸÏĘåųĵåĹÚ� čŅåÚ�

ĵĜÏųŅÆĜŅŅĵ� ĜĹŸƋ±ĬĬåųåĹţ�%ĜƋ�ĘåĬŞƋ�Ņĵ�±±ĹƵåǄĜčå�ƴƚĜĬÚååĬƋģåŸ� Ƌå�

ƴåųƵĜģÚåųåĹ�åĹ�ǄŅÚŅåĹÚå�ĘåƋ� ųĜŸĜÏŅ�ŅŞ� ĜĹüåÏƋĜåŸ� Ƌå�ƴåųĬ±čåĹţ� FĹ�

čåÆŅƚƵåĹ�ĵåƋ�B�e�ěƚĹĜƋŸ�ĜŸ�åų�ååĹ�ĜĵŞ±ÏƋ�ŅŞ�Úå�ĬƚÏĘƋƵåčåĹ�

ƴ±ĹƵåčå� ƴåųƴƚĜĬåĹÚå� ŸƋŅýåĹ� ĜĹ� ĘåƋ� ŸƼŸƋååĵţ� �ƼĹÆĜŅ� zuivert 

deze systemen en verlaagt het risico op verspreiding van 

vervuilingen.

Onze Pronano verdeelt de synbiotica over de hele omgeving door middel van ultrasone verneveling.
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Synbio verneveling

XƚÏĘƋ�ĜŸ�ƴ±Ĺ�ĬåƴåĹŸÆåĬ±Ĺčţ��å�±ÚåĵåĹ�±ĬĬåŸ�ĜĹ�åĹ�ƚĜƋØ�ŅŅĩ�Ƶ±Ƌ�ĜĹ�Úå�ĬƚÏĘƋ�±±ĹƵåǄĜč�ĜŸţ�Het grootste deel van ons leven 
spenderen we binnen×�ŅŞ�Úå�ƵåųĩƴĬŅåųØ�ĜĹ�ŞƚÆĬĜåĩå�čåÆŅƚƵåĹØ�ŅŞ�ŸÏĘŅŅĬØ�ųåŸƋ±ƚų±ĹƋØ�Ï±üæØ�ŸŞŅųƋÏĬƚÆ�åĹ�ƋĘƚĜŸñ
Het is dus belangrijk dat de lucht zo zuiver mogelijk is.

De belangrijkste luchtvervuilingen zijn:

• Ziektekiemen en schimmel
• :åƚųĘĜĹÚåų�Š±üĩŅĵŸƋĜč�ƴ±Ĺ�ÆĜŅĀĬĵØ�ƴŅÏĘƋØ�ĵĜÏųŅÆĜêĬå�±ÏƋĜƴĜƋåĜƋñš
• eĬĬåųčåĹåĹ�ŠĘƚĜŸĵĜģƋØ�ĘƚĜŸÚĜåųåĹØ�ŞŅĬĬåĹñš
• 8ĜģĹ�ŸƋŅü�Š�k�űŸñš

Belangrijke contaminanten in lucht zijn micro-organismen. Deze bacteriën, virussen en schimmels kunnen afkomstig zijn 
van:

• Besmette oppervlakken. Luchtcirculatie kan gemakkelijk micro-organismen van opoppervlakken in de lucht opnemen. 
�åŸĵåƋƋå�ŅŞŞåųƴĬ±ĩĩåĹ�ĩƚĹĹåĹ�ÆĜģƴŅŅųÆååĬÚ�Æ±Úĩ±ĵåųŸ�Š�ŸÏĘĜĵĵåĬ�ŅŞ�Úå�ĵƚƚųšØ�ƋŅĜĬåƋƋåĹ�åĹ�ĩåƚĩåĹƵåųĩÆĬ±ÚåĹ�ǄĜģĹţ�
%å�±±ĹƵåǄĜčĘåĜÚ�ƴ±Ĺ�ÆĜŅĀĬĵ�ŅŞ�ŅŞŞåųƴĬ±ĩĩåĹ�ĜŸ�ŸƋååÚŸ�ååĹ�ÆųŅĹ�ƴ±Ĺ�ǄĜåĩƋåĩĜåĵåĹ�åĹ�čåƚųåĹţ

• HVAC systemen�Š±ĜųÏŅØ�ƴåųƵ±ųĵĜĹčØ�ƴåĹƋĜĬ±ƋĜåš�Ƶ±±ųĜĹ�ǄĜÏĘ�ƴ±±ĩ�ƴƚĜĬ�åĹ�ÏŅĹÚåĹŸ±ƋĜåƵ±Ƌåų�ŅŞĘŅŅŞƋ�Ƶ±Ƌ�ååĹ�ÆųŅåĜĘ±±ųÚ�
ĜŸ�ƴŅŅų�ĵĜÏųŅěŅųč±ĹĜŸĵåĹ�ŠǄĜåĩƋåĩĜåĵåĹšţ�%åǄå�ƵŅųÚåĹ�Ú±Ĺ�Şåųĵ±ĹåĹƋ�Úå�ÆĜĹĹåĹĬƚÏĘƋ�ĜĹ�čåÆĬ±ǄåĹţ�¬åĩåų�ƋåĹčåƴŅĬčå�
ƴ±Ĺ� ĵŅÚåųĹå� ÆŅƚƵƋåÏĘĹĜåĩåĹ� åĹ� åĹåųčĜåƵåƋčåƴĜĹč� ƵŅųÚåĹ� čåÆŅƚƵåĹ� ŸƋååÚŸ� ĵååų� čåĠŸŅĬååųÚØ� Ƶ±±ųÚŅŅų� ååĹ�
ĩƚĹŸƋĵ±ƋĜčå�ƴåĹƋĜĬ±ƋĜå�ƴåųåĜŸƋ�ĜŸţ�%åǄå�ĩƚĹŸƋĵ±ƋĜčå�ƴåĹƋĜĬ±ƋĜå�ǄŅųčƋ�ƴ±±ĩ�ƴŅŅų�ååĹ�ŅŞÆŅƚƵ�ƴ±Ĺ�binnenmilieuvervuiling.

• Mens en dier. Wijzelf zijn ook dragers van heel veel micro-organismen. Door te ademen, niezen of hoesten besmetten 
Ƶå�ŅŅĩ�Şåųĵ±ĹåĹƋ�ŅĹŸ�ÆĜĹĹåĹĵĜĬĜåƚţ

• Buitenlucht. Binnenlucht staat altijd deels in verbinding met de buitenlucht. Buitenlucht kan geringe aantallen 
contaminanten naar binnen brengen, die door gebrek aan verluchting of interne circulatie in het binnenmilieu toenemen.

Naast micro-organismen zijn allergenen ook belangrijke contaminanten van binnenlucht. Deze kunnen via de buitenlucht 
komen (pollen van bomen of gras) of via interne besmetting (huisstofmijtallergenen, huisdierallergenen in textiel). De 
±±ĹƵåǄĜčĘåĜÚ�ƴ±Ĺ�ÚåǄå�±ĬĬåųčåĹåĹ�ĬŅĩƋ�ÆĜģ�ƴååĬ�ĵåĹŸåĹ�±ĬĬåųčĜŸÏĘå�ųå±ÏƋĜåŸ�ƚĜƋţ

Misschien niet altijd schadelijk voor de gezondheid, maar des te hinderlijk, zijn slechte geurenţ��ååĬ�ƴ±Ĺ�ÚåǄå�čåƚųåĹ�ǄĜģĹ�
±üĩŅĵŸƋĜč�ƴ±Ĺ�ĵĜÏųŅÆĜêĬå�±ÏƋĜƴĜƋåĜƋ� ŠÆƴţ� ĜĹ�±ĜųÏŅØ�±üƴŅåųŞƚƋģåŸØ�ƋŅĜĬåƋñšţ��ŅŅų�ƴååĬ�ĵåĹŸåĹ�ĜŸ�čåƚųÆåŸƋųĜģÚĜĹč�ååĹ�ÆåĬ±ĹčųĜģĩ�
aspect van luchtbehandeling en vaak gebeurt dit vandaag nog met zeer schadelijke chemische producten.

Zoals gezegd is de lucht zelf niet de bron van vervuilingen. De belangrijkste bron van luchtvervuiling in het binnenmilieu 
zijn de oppervlakken in het binnenmilieu zelf!� �ĬŅåųåĹØ� ±±ĹųåÏĘƋåĹØ� Ƌ±ŞĜģƋåĹØ� ǄåƋåĬŸØ� ÆåÚÚåĹØ� ƋŅĜĬåƋƋåĹØ� Æ±Úĩ±ĵåųŸØ�
ƴåĹƋĜĬ±ƋĜåŸƼŸƋåĵåĹØ�±ĜųÏŅűŸñ�±Ĭ�ÚåǄå�ŅŞŞåųƴĬ±ĩĩåĹ�Úų±čåĹ�ųååÚŸ�ÆŅƴåĹƴåųĵåĬÚå�ƴåųƴƚĜĬĜĹč�åĹ�ĘåÆÆåĹ�ååĹ�Ĺåč±ƋĜåü�åýåÏƋ�
op het binnenmilieu..

Om een gezond en hygiënisch binnenmilieu te verkrijgen is het zodoende belangrijk alle oppervlakken 
zo zuiver mogelijk te houden. Echter, moeilijk te reinigen oppervlakken blijven een bron van vervuiling 
åĹ�ÚĜå�ƵŅųÚåĹ�Ĺƚ�åƴåĹååĹŸ�ŞåųüåÏƋ�ǄƚĜƴåų�čåĘŅƚÚåĹ�ƴĜ±�Úå�SynbioěƋåÏĘĹŅĬŅčĜåú�%ĜƋ�ƵåųĩƋ�ƴĜ±�ƚĬƋų±ŸŅĹå�
čåĬƚĜÚŸčŅĬƴåĹ� ÚĜå� ĜĹ� ŸƋ±±Ƌ� ǄĜģĹ� Ņĵ�ĵĜĹƚŸÏƚĬå� ŸƼĹÆĜŅƋĜŸÏĘ� čåĬ±ÚåĹ�Ƶ±ƋåųŞ±ųƋĜĩåĬŸ� Ƌå� čåĹåųåųåĹţ� %å�
Pronano�ƴŅųĵƋ�ååĹ�Ǆååų�ĀģĹå�ŸƼĹÆĜŅƋĜŸÏĘå�ĵĜŸƋØ�ÚĜå�ĵåƋååĹ�ÚŅŅų�Úå�ĬƚÏĘƋ�åĹ�Úå�čåĘåĬå�ųƚĜĵƋå�ƵŅųÚƋ�
verdeeld. Hierbij kunnen de pre- en probiotica zich door het volledige binnenmilieu verplaatsen en 
zich uiteindelijk vastzetten op alle verticale en horizontale oppervlakken, om uiteindeijk een gezonde 
ĵĜÏųŅāŅų±�Ƌå�ƴŅųĵåĹ�ÚĜå�Úå�ŅŞŞåųƴĬ±ĩĩåĹ�ƴåųƴŅĬčåĹŸ�ÆĜŅĬŅčĜŸÏĘ�ųåĜĹĜčƋţ

De Pronano vernevelt ongeveer 1 miljoen synbiotica per seconde! Een korte ultrasone verneveling 
van synbiotica resulteert reeds na enkele uren in een gezond microbioom in de behandelde ruimte. 
De Pronano vernevelt 8 keer per 24 uur a 30 seconden.

kĹÚåųŸƋ±±ĹÚå� ƋåŸƋ� ƋŅŅĹƋ� ƴĜ±� ŞĬ±±ƋģåŸ� Ƶ±±ųŅŞ� ĜĹ� ååĹ� Ĭ±ÆŅ� Æ±ÏƋåųĜêĹ� ƵŅųÚåĹ� ŅŞčåčųŅåĜÚØ� ĘŅå� Úå�
probiotica zich snel verspreiden en vermeerderen in een ruimte die kort met de ultrasone verneveling 
ƵåųÚ�ÆåĘ±ĹÚåĬÚ×

Het eindresultaat is een lucht- en oppervlaktemicrobiologie die bijna uitsluitend bestaat uit gezonde probiotica.  

Lucht zelf is geen bron van vervuiling! De lucht is enkel de drager die micro-organismen allergenen of andere 
ŸÏĘ±ÚåĬĜģĩå�ŸƋŅýåĹ�åųčåĹŸ�ŅŞŞĜĩƋ�åĹ�ÚåǄå�ƴåųŸŞųåĜÚƋ�ĜĹ�Úå�ųƚĜĵƋåţ�Synbio maakt gebruik van diezelfde draag- en 
verspreidingskracht van lucht om een goed microbioom te installeren. Deze toepassing heeft een hygiënische 
ƵåųĩĜĹč�ŅŞ�eXX)�ŅŞŞåųƴĬ±ĩĩåĹØ�ųƚĜĵƋåŸ�ĜĹÏĬƚŸĜåü�ĵåĹŸ�åĹ�ÚĜåų�ÚĜå�ĜĹ�Úå�ÚåŸÆåƋųåýåĹÚå�ųƚĜĵƋå�ƴåųÆĬĜģƴåĹţ

45 min30 min15 minStart

Driehoek
van de
natuur

Bacterie

SchimmelVirus
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Veiligheid van de Pronano Synbio

Synbio probiotica en prebiotica voldoen aan volgende criteria:
• eĬĬå�čåÆųƚĜĩƋå�ŞųŅÆĜŅƋĜÏ±�ÆåĘŅųåĹ�ƋŅƋ�e����ƴåĜĬĜčĘåĜÚŸĩĬ±ŸŸå�Ŏ�Š÷�ĘŅŅčŸƋå�ƴåĜĬĜčĘåĜÚš
• De pro-/prebiotica zijn 100% natuurlijk, niet genetisch gemanipuleerd (non-GMO)
• %å�ŞųŅěxŞųåÆĜŅƋĜÏ±�ŸƋ±±Ĺ�ƴåųĵåĬÚ�ŅŞ�Úå�ĬĜģŸƋ�ƴ±Ĺ�ƴåĜĬĜčå�ĜĹčųåÚĜêĹƋåĹ�ƴ±Ĺ�ĘåƋ�)ƚųŅŞååŸ��ŅåÚŸåĬƴåĜĬĜčĘåĜÚ�ečåĹƋŸÏĘ±Ş�

Š)8�eš�ƴŅŅų�ƴåųƵåųĩĜĹč�ĜĹ�ƴŅåÚĜĹč
• �ŅåÚĜĹčŸƴåĜĬĜč�ƴŅĬčåĹŸ�ĘåƋ�eĵåųĜĩ±±ĹŸå�8%e�Š:�e��ŸƋ±ƋƚŸš
• %å�ŞųŅěxŞųåÆĜŅƋĜÏ±�ŸĬ±±čÚåĹ�ƴŅŅų�Úå�ƴŅĬčåĹÚå�ŅþÏĜêĬå�k)�%�ƴåĜĬĜčĘåĜÚŸƋåŸƋåĹ×

a. k)�%�ĉǈƐ�FĹĘ±Ĭ±ƋĜå�ƋŅƻĜÏĜƋåĜƋ� � � �åĜĬĜč�Ņĵ�ĜĹ�Ƌå�±ÚåĵåĹ
b. k)�%�ĉǈĉ�eÏƚƋå�ĘƚĜÚĜųųĜƋ±ƋĜåxÏŅųųŅŸĜå� � �åųŅŅųǄ±±ĩƋ�čååĹ�ĘƚĜÚĜųųĜƋ±ƋĜå
c. k)�%�ĉǈĂ�eÏƚƋå�ŅŅčĜųųĜƋ±ƋĜåxÏŅųųŅŸĜå� � �åųŅŅųǄ±±ĩƋ�čååĹ�ŅŅčĜųųĜƋ±ƋĜå
d. k)�%�ĉǈƅ�BƚĜÚŸåĹŸĜƋ±ƋĜå� � � �åųŅŅųǄ±±ĩƋ�čååĹ�±ĬĬåųčĜå

• De producten voldoen aan de strenge EU Ecolabel veiligheidscriteria
• De prebiotica en probiotica voldoen aan de criteria voor gebruik in cosmetica
• Synbio�ŞųŅÚƚÏƋåĹ�ƵŅųÚåĹ�ųååÚŸ�ĵååų�Ú±Ĺ�Ŏǈ�ģ±±ų�ƴåĜĬĜč�čåÆųƚĜĩƋ�ĜĹ�ǄĜåĩåĹĘƚĜǄåĹ

Kwaliteit van het product

Werking van het product

De Synbio producent beschikt over 2 laboratoria die uitgerust zijn met alle vereiste, 
ĵŅÚåųĹå� ƋåÏĘĹŅĬŅčĜå� Ņĵ� ååĹ� ÚåčåĬĜģĩå� ĩƵ±ĬĜƋåĜƋŸÏŅĹƋųŅĬå� Ƌå� ĩƚĹĹåĹ� ƚĜƋƴŅåųåĹţ� BåƋ�
produceren van producten met probiotica is niet eenvoudig en het garanderen van de 
zuiverheid vergt moderne apparatuur en gespecialiseerde labotechniekers. 

%å�ƵåųĩĜĹč�åĹ�ƴåĜĬĜčĘåĜÚ�ƴ±Ĺ�Úå�Synbio�ŞųŅÚƚÏƋåĹ�ƵŅųÚåĹ�ŸƋååÚŸ�åƻƋåųĹ�čåƴ±ĬĜÚååųÚ�
ÚŅŅų�čåŸŞåÏĜ±ĬĜŸååųÚå�±Ï±ÚåĵĜŸÏĘå�Ņü�ŞųĜƴæ�ĜĹŸƋåĬĬĜĹčåĹţ��±ŸƋå�ŅĹÚåųǄŅåĩŸŞ±ųƋĹåųŸ�ƴ±Ĺ�
de Synbio�ƋåÏĘĹŅĬŅčĜå�ǄĜģĹ�ŅĹÚåųĵååų��:åĹƋØ�)ƚųŅĀĹŸØ��:��åĹ��ae�X±ÆŅųţ�

Meerdere klinische studies hebben aangetoond dat ook zonder ontsmetting de Synbio technologie zorgt voor een sterk 
ƴåųĬ±±čÚ�ųĜŸĜÏŅ�ŅŞ�ǄĜåĩƋåĩĜåĵåĹ�Š�±ĹÚĜĹĜ�åƋ�±ĬØ�ƖǈŎĉš�Š¬Ĝå�čų±ĀåĩšØ�ĵĜĹÚåų�±ĹƋĜÆĜŅƋĜÏ±ųåŸĜŸƋåĹƋĜå�Š�±ŸåĬĬĜ�åƋ�±ĬØ�ƖǈŎƅšØ�ĵĜĹÚåų�
ĜĹüåÏƋĜåŸ�Š�±ŸåĬĬĜ�åƋ�±ĬØ�ƖǈŎíš�åĹ�ååĹ�Ŏǈţǈǈǈƻ�Ĭ±čåųå�ƴĜų±Ĭå�ĜĹüåÏƋĜƴĜƋåĜƋ�ŠIŅĘĹĹŸŅĹ�åƋ�±ĬØ�ƖǈŎĿšţ��ŅƴåĹÚĜåĹ�ĜŸ�Úå�ƋåÏĘĹŅĬŅčĜå�
ƴŅĬĩŅĵåĹ�ƴåĜĬĜčØ�ǄåĬüŸ�ƴŅŅų�čåÆųƚĜĩ� ĜĹ�ǄĜåĩåĹĘƚĜǄåĹØ�ǄŅ±ĬŸ�čåŞƚÆĬĜÏååųÚ�ÚŅŅų��±ŸåĬĬĜ�åƋ�±ĬØ�ƖǈŎƅÆ� ĜĹ�ĘåƋ�ƴŅŅų±±ĹŸƋ±±ĹÚå�
ƋĜģÚŸÏĘųĜüƋ�ůIŅƚųĹ±Ĭ�Ņü�FĹüåÏƋĜŅĹ��ŅĹƋųŅĬűţ

Synbio heeft als belangrijkste doel om ALLE oppervlakken in de ruimte maximaal zuiver te maken en te voorzien van 
een gezond, veilig microbioom met een absoluut minimaal risico op ziektekiemen.

Besluit
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)ýåÏƋ�ƴ±Ĺ�ĵĜÏųŅÆĜêĬå�ųåĜĹĜčĜĹč�ŅŞ�ĘåƋ�±±ĹƋ±Ĭ�ÏŅĬĜÆ±ÏƋåųĜêĹţ�kŞŞåųƴĬ±ĩƋå�ƋåĬƋ�ƴŅŅų�ÏŅĬĜüŅųĵåĹ�ĜĹ�Úå�ǄĜåĩåĹĘƚĜŸĜĹŸƋåĬĬĜĹčåĹ�
ƴ±Ĺ��±Ĺ�:ĜŅųčĜŅ�ŠešØ��±ĹƋűeĹĹ±�Š�š�åĹ�e¬�XŅĩåųåĹ�Š�šţ��åŸƚĬƋ±ƋåĹ�ƵŅųÚåĹ�čåų±ŞŞŅųƋååųÚ�±ĬŸ�ųåĬ±ƋĜåü�ŞåųÏåĹƋ±čå�ųåÚƚÏƋĜå�
ƴåųčåĬåĩåĹ�ĵåƋ�Úå�ÏŅĹƋųŅĬåØ�ÚĜå�ƵåųÚ�čåųåĜĹĜčÚ�ĵåƋ�ÏŅĹƴåĹƋĜŅĹåĬå�ŠÚåŸĜĹüåÏƋåųåĹÚåš�ŸÏĘŅŅĹĵ±±ĩŞųŅÚƚÏƋåĹţ�%å�ÏŅĹƋųŅĬå�
ƵŅųÚƋ�ƵååųčåčåƴåĹ�ÚŅŅų�Úå�Ƶ±±ųÚå�ƴ±Ĺ�ĵĜÏųŅÆĜêĬå�ŅŞŞåųƴĬ±ĩƋåƴåųŅĹƋųåĜĹĜčĜĹč�Š�8�ěƋåĬĬĜĹčš�±±Ĺ�ĘåƋ�ÆåčĜĹ�ƴ±Ĺ�Úå�ŞųŅåƴåĹ�
ŠƵååĩ�ǈšØ�Ƶ±±ųƴ±Ĺ�Úå��8�ěƋåĬĬĜĹč�ƵåųÚ� ĜĹčåŸƋåĬÚ�ŅŞ�ŎǈǈŢ�Ņĵ�ÆåƋųŅƚƵÆ±ųå�ƴåųčåĬĜģĩĜĹčåĹ� Ƌå�ƴåųĩųĜģčåĹ� ƋƚŸŸåĹ�Úå�ÚųĜå�
ŸƋųƚÏƋƚųååĬ�ƴåųŸÏĘĜĬĬåĹÚå�ǄĜåĩåĹĘƚĜŸŅĵčåƴĜĹčåĹţ�%å�±Ĺ±ĬƼŸå�č±ü�±±Ĺ�Ú±Ƌ�Úå�Ƶ±±ųčåĹŅĵåĹ�ųåŸƚĬƋ±ƋåĹ�ŸƋ±ƋĜŸƋĜŸÏĘ�ŸĜčĹĜĀÏ±ĹƋ�
Ƶ±ųåĹ�ŠƋ±ÆåĬ��Ɩšţ

ÚŅĜ×�ŎǈţŎƐƀŎ�x�ģŅƚųĹ±ĬţŞŅĹåţǈŎǈíĂĿíţčǈǈŎ

Microbiële reiniging voor biocontrole in ziekenhuizen ŠkĹÚåųǄŅåĩ×��±ĹÚĜĹĜ�åƋ�±ĬØ�ƖǈŎĉš


