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VTA Hydroprompt® FORTE
Eliminação de vírus e de bactérias resistentes aos antibióticos.

* prova da biologia molecular em Genomcopies / L

Agora no fim com rotavírus e norovírus nas águas residuais! A empresa de bioanalítica mundial 
independente “Eurofins” (www.eurofins.de) confirmou, nas suas mais recentes análises de bio-
logia molecular, que VTA Hydroprompt® FORTE elimina quase totalmente agentes patogénicos 
nas águas residuais. Basta uma pequena quantidade do produto.

ROTAVÍRUS
São os mais frequentes agentes patogénicos em todo o mundo 
de graves doenças diarreicas, que podem levar à morte. Afeta so-
bretudo crianças pequenas, lactentes e pessoas mais idosas. A 
diarreia junto com febre alta e vómito pode rapidamente causar 
perda de líquidos, que deve ser vigiado com muita atenção. 

De acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI) morrem 
todos os anos cerca de 450.000 crianças com esta doença em 
todo o mundo. O contágio ocorre pelas fezes, objetos, alimentos e 
água contaminados. O vírus é extremamente contagioso e muito 
resistente ao ambiente.
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Redução > 99 %*

NOROVÍRUS
São igualmente altamente contagiosos e causam fortes dores 
gastrointestinais. Em casos graves, deve ser tratado no hospital. 

Águas, alimentos ou objetos contaminados são transmissores fre-
quentes. A higiene e a desinfeção são a forma mais importante 
de prevenção, pois não existe vacina nem medicamentos contra 
o vírus. De acordo com o RKI, os norovirus são responsáveis por 
grande parte das infeções gastrointestinais não bacterianas.
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VTA Hydroprompt® FORTE
Eliminação de vírus e de bactérias resistentes aos antibióticos.

sem VTA Hydroprompt® FORTE com VTA Hydroprompt® FORTE

Colónias em ágar de contagem de placas.  
Amostra zero não tratada (à esquerda), com amostra 

tratada com VTA Hydroprompt® FORTE (à direita).

Após sedimentação dos flocos finos, pode obser-
var-se em sobrenadante (dependendo da dosagem) 

uma eliminação quase total das bactérias.

Sedimentação
Várias séries de testes 
confirmam que VTA Hydro-
prompt® FORTE contribui 
para um melhoramento 
substancial do comporta-
mento de sedimentação 
ou para a velocidade de 
sedimentação. Garante-se 
uma fase de águas limpas, 
sem turvação, através da 
formação de macroflocos 
estáveis.
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VTA Hydroprompt® FORTE

Amostra de referência não tratada

Valores médios de uma série de ensaios práticos

Número total 
de bactérias

Enterobacteria-
ceae

Escherichia  
coli

Acineto- 
bacter  

baumannii

Estafilo- 
cocos

Eliminação da carga bacteriana
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bactéria pato-
génica Doenças

Enterobacter 
aerogenes

Infeções 
urinárias 
e respirató-
rias, menin-
gite

Escherichia coli
Infeções do 
trato intesti-
nal e do trato 
urinário

Acinetobacter 
baumannii

Infeções 
pulmonares, 
de feridas, do 
trato urinário 
e do cérebro

Staphylococcus 
saprophyticus

Infeções do 
trato urinário

Staphylococcus 
aureus

Doenças 
nosocomiais 
infeções gas-
trointestinais

Amostra de referência não tratada ≤ 30 ppm 50 ppm

Valores médios de uma série de ensaios práticos


