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VTA Hydroprompt® FORTE
Verwijderen van virussen en kiemen die resistent zijn tegen antibiotica.

Moleculair-biologische detectie in genoomkopieën / L

Geen rotavirussen en norovirussen meer in het afvalwater! Het onafhankelijke, wereldwijd toon-
aangevende bioanalysebedrijf “Eurofins” (www.eurofins.de) heeft in zijn laatste moleculair-bio-
logische analyses bevestigd dat VTA Hydroprompt® FORTE deze ziekteverwerkers nagenoeg 
volledig uit het afvalwater haalt. Een kleine hoeveelheid van dit product is daarvoor al genoeg.

ROTAVIRUSSEN
zijn wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van diarree en 
kunnen ook dodelijke gevolgen hebben. Het gaat hierbij dan vooral 
om kleine kinderen, zuigelingen en ouderen. Bij diarree met hoge 
koorts en braken wordt er al snel veel vocht verloren, en dit moet 
goed in het oog worden gehouden. 

Volgens de gegevens van het Robert Koch Instituut (RKI) sterven 
wereldwijd jaarlijks ongeveer 450.000 kinderen aan deze ziekte. 
De infectie wordt opgelopen via de uitwerpselen, verontreinigde 
voorwerpen, voedingsmiddelen en water. Het virus is erg besmet-
telijk en zeer bestand tegen zware omgevingsomstandigheden.
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NOROVIRUSSEN
zijn eveneens erg besmettelijk en veroorzaken hevige klachten in 
het maag-darmkanaal. In ernstige gevallen moet u daarvoor in het 
ziekenhuis worden behandeld. 

Deze worden vaak overgebracht door vuil water en verontreinigde 
voedingsmiddelen en voorwerpen. Dit wordt het beste voorkomen 
door een goede hygiëne en door regelmatig te ontsmetten, omdat 
er nog geen medicamenten of vaccins voor het virus zijn. Volgens 
het RKI zijn norovirussen voor een groot deel verantwoordelijk voor 
de niet-bacteriële maag-darmontstekingen.
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VTA Hydroprompt® FORTE
Verwijderen van virussen en kiemen die resistent zijn tegen antibiotica.

Zonder VTA Hydroprompt® FORTE Met VTA Hydroprompt® FORTE

Kolonies op Plate-Count Agar.  
Onbehandeld beginmonster (links), met VTA Hydro-

prompt® FORTE behandeld monster (rechts).

Na het neerslaan van de kleine vlokken kan een 
 nagenoeg volledige verwijdering van de kiemen 

 worden waargenomen in het supernatant  
(afhankelijk van de dosering).

Sedimentatie
Meerdere onderzoeken 
bevestigen dat VTA Hydro-
prompt® FORTE voor een 
duidelijk betere sedimen-
tatie resp. bezinkingssnel-
heid zorgt. Een zuivere, 
nevelvrije waterzuiverings-
fase wordt gegarandeerd 
door de vorming van sta-
biele macrovlokken.
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VTA Hydroprompt® FORTE

Onbehandeld referentiemonster

Gemiddelde waarden komende van een reeks praktijktests

Totaal 
aantal kiemen

Enterobacte-
riaceae

Escherichia  
coli

Acineto- 
bacter  

baumannii

Staphylo- 
kokken

Verwijderen van bioburden
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Onbehandeld referentiemonster ≤ 30 ppm 50 ppm

Gemiddelde waarden komende van een reeks praktijktests

pathogene 
kiem Ziektes

Enterobacter 
aerogenes

Infecties  
aan het spijs-
verterings-
stelsel en de 
urinewegen, 
meningitis

Escherichia coli

Infecties aan 
het spijsver-
teringsstelsel 
en de urine-
wegen

Acinetobacter 
baumannii

Infecties aan 
de longen, 
de huid, het 
spijsverte-
ringsstelsel en 
de hersenen

Staphylococcus 
saprophyticus

Infecties aan 
het spijsver-
teringsstelsel

Staphylococcus 
aureus

Nosocomiale 
ziektes Maag- 
en darminfec-
ties


