
DE CE PRBIOTICE?

PROBIOCARE

PROBIOLIFE

Curatarea cu probiotice este o adevarata revolutie mondiala în igiena si curatare durabila. 
Este solutia pentru tot felul de probleme care sunt rezultatul anilor de utilizare gresita a 

agentilor de curatare si dezinfectiei chimice. Produsele probiotice (PIP) sunt sigure pentru 
oameni si animale ca niciun altul, benefic pentru mediu (Ecobenefit) si cu performante ridicate. 

Produsele se regasesc cu succes în peste 58 de tari.

Produsele de ingrijire a pielii Synbio® contin o concentratie ridicata de probiotice si prebiotice. 
Probioticele reduc riscul de infectii si instaleaza un microbiom bun de protectie pe piele. 

Prebioticele sustin si stimuleaza cresterea si activitatea bacteriilor pielii bune in mod natural. 
In plus, probioticele sunt substante indepartante active care curata pielea la nivel microscopic. 

Acest lucru duce la o curatare permanenta a pielii si, prin urmare, o piele neteda si sanatoasa.

Efectul produsului se bazează pe probiotice care produc enzime pentru o perioadă lungă 
de timp. Aceste enzime descompun reziduurile organice, care se separă de substrat 

și le dizolva pentru a fi mai ușor de îndepărtat mecanic.

Acnee, psoriazis, piele uscata? - uita de ele!

Detergenti organici pentru zona HORECA, si nu numai



Curatarea cu probiotice este o adevarata revolutie mondiala în
igiena si curatare durabila. Este solutia pentru tot felul de probleme 
care sunt rezultatul anilor de utilizare gresita a agentilor de 
curatare si dezinfectiei chimice. Produsele probiotice (PIP) sunt 
sigure pentru oameni si animale ca niciun altul, benefic pentru 
mediu (Ecobenefit) si cu performante ridicate. Produsele se 
regasesc cu succes în peste 58 de tari.

Studiile stiintifice confirma din ce în ce mai mult necesitatea si 
importanta igienei probiotice, în special în spitale si în sectorul 
sanatatii, unde problema bacteriilor multirezistente este resimtita 
cel mai greu, dar mai ales acum, in contextul actual de pandemie, 
unde curatenia si igiena personala a devenit un lucru vital, 
utilizarea acestor produse poate face diferenta intre viata si moarte

Natura agresiva a patogenilor poate fi explicata de utilizarea 
excesiva a antibioticelor,dezinfectantilor si biocidelor, fata de
actiunea carora acestia nu au facut altceva decât sa se apere, 
ajungând, in ultimele decade, sa fie imuni la actiunea lor.  Din fericire, 
nu toate bacteriile sunt periculoase, existând o multitudine de 
microorganisme "prietenoase" care lucreaza pentru sanatatea 
noastra - probioticele

Orice suprafata contine biofilm. Biofilmul este o acumulare a
 microorganismelor, unite printr-o matrice foarte persistenta a 
compusilor organici, cum ar fi proteine si exopolizaharidelo. Aceasta 
ofera un mediu ideal pentru ca bacterii nedorite sa prospere. Biofilmul 
actioneaza ca un scut intre aceste bacterii si lumea exterioara. 
 
Ca urmare, curatarea si dezinfectarea nu afecteaza aceste bacterii 
“ascunse" in biofilm. Produsele Prolife Healthcare lucreaza folosind o 
combinatie de detergenti ecologici, enzime si bacterii probiotice pentru 
a indeparta murdaria de suprafata, neutralizarea biofilmului si, prin 
urmare, reduce riscul de infectie. Bacteriile probiotice vor ocupa 
spatiul de pe suprafata si vor simti si consuma orice sursa de hrana
(mizerie) disponibile pe acea suprafata.
Compozitia bacteriilor Prolife a fost aleasa in asa masura incat este 
garantat efectul intr-o plaja larga de temperaturi, Ph si umiditate. 
Prin producerea de enzime in situ, folosirea produselor Prolife duce 
la o curatare profunda la nivel microscopic.
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Produsele de ingrijire a pielii Synbio® contin o concentratie ridicata de probiotice si prebiotice. 
Probioticele reduc riscul de infectii si instaleaza un microbiom bun de protectie pe piele. 
Prebioticele sustin si stimuleaza cresterea si activitatea bacteriilor pielii bune in mod natural. 
In plus, probioticele sunt substante indepartante active care curata pielea la nivel microscopic. 
Acest lucru duce la o curatare permanenta a pielii si, prin urmare, o piele neteda si sanatoasa.

Acnee, psoriazis, piele uscata? - uita de ele!
P R O B I O C A R E





La om, pielea este considerată a fi cel mai mare organ și, la 
fel ca organele interne, conține mai multe
straturi de celule specializate (țesuturi) care funcționează 
împreună. Starea pielii asigură uneori informații 
importante despre funcționarea sau nu a corpului în 
ansamblu. Pielea noastră este prima și cea mai importantă 
barieră pentru lumea exterioară și ne protejează împotriva 
influențelor nocive și infecții.

Mai mult, a devenit clar în ultimii ani că pielea poartă un 
număr mare de microorganisme (= microbiomul 
pielii sau flora pielii) care îndeplinesc o funcție importantă. 
Când flora pielii sau pielea este tulburata, acest lucru 
poate duce la un număr mare de probleme (grave). Pentru a 
preveni sau rezolva astfel de probleme,
Astef a fost dezvoltata îngrijirea sinbiotica a pielii. Această 
tehnologie brevetată este cea mai naturală și sigură
garanția pentru o piele sănătoasă și care funcționează 
bine! Cu acest document, am dori să vă oferim mai  multe 
informații despre cum funcționează această tehnologie.

Pielea și microbiomul acesteia
Pielea umană are o 
suprafață de 2 metri 
pătrați și este formată 
din 3 straturi principale: 
epiderma, dermul și
 hipodermul; fiecare 
dintre acestea constând 
încă din mai multe 
substraturi cu o
 funcție specifică. 
Fiecare cm pătrat 
al pielii conține 
aproximativ 100 de glande sudoripare, 10.000 de celule și 
200 de terminații nervoase pe  lângă vasele de sânge!
Pielea are mai multe funcții importante:
- Protecție împotriva germenilor dăunători și a lumii exteri-
oare
- Măsoară prin terminațiile nervoase de ex. temperatura 
exterioară
- Controlul temperaturii prin flux intens de sânge
- Reglarea umezelii prin glandele sudoripare
- Depozitarea grăsimilor, vitaminei D și a altor substanțe 
vitale
- Absorbția oxigenului sau, de exemplu, a medicamentelor 
prin unguente sau plasturi
- Funcția socială în care culoarea și sănătatea pielii joacă 
un rol în interacțiunea umană

În plus față de piele (structura) însăși, cercetările recente 
arată, de asemenea, că microflora prezentă pe piele 
(= microbiomul pielii) joacă un rol foarte important. 
Un microbiom este numărul total de microorganisme (în 
principal bacterii) care se află undeva; indiferent dacă 
lucrează împreună ca comunitate sau nu. 
Cel mai cunoscut microbiom este cel al oamenilor și include, 
de exemplu, microorganismele prezente în gura noastră, 
sistemul digestiv și pe piele. Chiar dacă aceste 
microorganisme nu funcționează toate împreună, ele 
determină „starea (sau sănătatea)” locului în care se află. 
Prin urmare, un microbiom stabil și sănătos este de o mare 
importanță pentru sănătatea noastră și a întregului mediu. 
Pielea umană conține în mod natural milioane de 
microorganisme!

Tulburări cutanate
Structura pielii și microbiomul acesteia sunt importante 
pentru a ne proteja de multe influențe dăunătoare și 
infecții. Când unul sau ambele sunt deteriorate, există 
șanse mari să avem probleme cu pielea sau sănătatea. 
Foarte des aceste probleme sunt direct sau indirect 
legate de microbiologie. Când pielea este deteriorată 
fizic, anumite microorganisme pot provoca brusc 
infecție, în timp ce nu o fac pe pielea intactă.
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Unele dintre cele mai frecvente afecțiuni ale pielii:
- Acnee: inflamația glandelor sebacee cu posibile infecții 
secundare ale rănilor 
- Alergie: reacția pielii la tot felul de substanțe externe sau 
interne
- Eczema atopică: inflamația cronică a pielii cauzând leziuni
- Dermatită: infecții acute ale pielii cu cauze diferite
- Piele uscată: deteriorarea pielii datorită unui echilibru 
hidric incorect
- Zoster: inflamație a pielii datorată virusului Varicella
- Psoriazis: proces de reînnoire a pielii cu simptome 
neplăcute
- Infecții fungice: inflamație a pielii cauzată de infecția cu 
Candida sau alte ciuperci
- Infecții cu stafilococi: infecții grave și inflamații cu 
bacterii Stafilococi 
- Negi: leziuni ale pielii cauzate de infecții virale

De asemenea, este posibil ca o afecțiune de bază (de 
exemplu, cancerul) să aibă un efect negativ asupra pielii, 
provocând deteriorarea acesteia și provocând astfel 
probleme suplimentare.

În prevenirea și vindecarea majorității afecțiunilor pielii, 
este crucial să păstrăm structura pielii și microbiomul 
pielii în stare bună!

Săpunuri și dezinfectanți clasici
Până acum câțiva ani, oamenii nu erau încă conștienți de 
marea importanță a microbiomului pielii. 
Săpunurile,  gelurile de duș, șampoanele care au fost 
dezvoltate până atunci au vizat în principal curățarea pielii 
cât mai puternică posibil, adesea cu efect de degresare 
foarte puternic. Pe de o parte, o astfel de degresare 
dăunează pielii în sine, dar mai ales microflorei naturale 
care se află pe piele. Acest lucru perturba foarte mult 
pielea și microbiomul acesteia, determinându-le să-și 
piardă funcția de protecție.

Dezinfectanții sunt absolut nocivi pentru piele și microbi-
omul acesteia. Aceste produse datează din epoca 
asepticelor în care doreau să omoare toate microorganis-
mele pentru a obține o igienă bună. Între timp, știința a 
arătat că există un număr mare de microorganisme care 
sunt utile sau chiar necesare pentru sănătatea noastră. 
Dezinfectanții ucid, de asemenea, aceste microorganisme 
bune și creează, de asemenea, rezistență printre 
germenii răi. 

Săpunurile chimice clasice și cu siguranță dezinfectanții 
afectează pielea și microbiomul, crescând  riscul de 
probleme ale pielii!

Curățarea și îngrijirea pielii prin 
tehnologia Synbio®

După mulți ani de cercetare, a fost dezvoltata o tehnologie 
pentru curățarea și îngrijirea pielii care 
respectă la maximum pielea și microbiomul acesteia și o 
menține în stare bună! Această tehnologie brevetată 
(EP3210612A1) se bazează pe sinbiotice:

Sinbiotice: combinația de probiotice și prebiotice.
Probiotice: bacterii bune care îmbunătățesc sănătatea 
umană și animală 
Prebiotice: nutrienții care stimulează dezvoltarea bacte-
riilor bune

Produsele de îngrijire a pielii Synbio® conțin o concentrație 
ridicată de probiotice și prebiotice. Probioticele reduc 
riscul de infecții și instalează un microbiom bun de protecție 
pe piele. Prebioticele susțin și stimulează creșterea și 
activitatea bacteriilor pielii bune în mod natural. În plus, 
probioticele sunt substanțe îndepărtante active care 
curăță pielea la nivel microscopic. Acest lucru duce la o 
curățare permanentă a pielii și, prin urmare, o piele netedă 
și sănătoasă.

Scopul principal este prevenirea unui microbiom al pielii 
nesănătos. Deoarece produsele Synbio® adaugă în mod 
activ un număr mare de bacterii bune (probioticele) și 
stimulează creșterea bacteriilor bune ale pielii existente 
prin prebiotice, se formează și se menține o microflora 
foarte stabilă și sănătoasă.

Acest microbiom stabil al pielii sănătoase oferă multe 
beneficii, atât preventive, cât și curative. Institute de 
cercetare academică au efectuat cercetări ample asupra 
efectelor acestei tehnologii, ceea ce face ca 
afirmațiile făcute să fie dovedite clinic!

PROBIOTICE PREBIOTICE

MICROFLORA NESĂNĂTOASĂ 
CU SĂPUNURI CLASICE ȘI DEZINFECTANȚI

MICROFLORA SĂNĂTOASĂ
CU PRODUSE DE ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE SYNBIO®
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Efectele îngrijirii sinbiotice a pielii

Utilizarea produselor Synbio® pentru curățarea și îngrijirea 
pielii oferă, pe lângă un bun efect de curățare, 
următoarele beneficii dovedite științific:

Risc redus de apariție a germenilor răi și a 
infecțiilor
Studiile efEctuate la universitățile din Gent (Belgia) și 
Ferrara (Italia) au arătat că utilizarea produselor sinbiotice
reduce riscul prezenței germenilor și, prin urmare, un număr 
mai mic de infecții. După cum sa menționat anterior, 
numărul mare de probiotice și prebiotice asigură un micro-
biom sănătos, care evident nu provoacă infecții.
Literatură:
Vandini și colab. 2014 PLOS ONE. (Risc redus asupra germe-
nilor răi, agenți patogeni) 
Caselli și colab. 2018 PLOS ONE. (Număr redus de infecții)

Antiinflamator
Multe probleme ale pielii, cum ar fi acneea, eczema și 
psoriazisul, au de-a face cu o reacție inflamatorie 
(inflamație) a pielii ca urmare a unei alergii, a unei infecții 
sau a unei afecțiuni de bază. Cercetările din SUA (Carolina 
de Nord) au arătat că produsele Synbio® reduc răspunsul 
inflamator al pielii. În special, producția de IL-1β, IL-8 și 
TNF-a a fost redusă. Acestea sunt substanțe chimice 
(citokine / chemokine) pe care organismul le produce 
pentru a provoca inflamații.
Produsele Synbio® includ probioticul Bacillus subtilis, care 
produce foarte activ anumiți biosurfactanți, numiți surfac-
tine. Aceste surfactine au un efect antiinflamator dovedit. 
Acest efect antiinflamator asigură mai puțină mâncărime și 
roșeață în multe afecțiuni ale pielii.
Literatură:
Zhang et al 2015. INFLAMARE. (Surfactina reduce 
inflamația)
Sung Dae și colab. 2006. J MICR BIOTECH (Efect antiinflam-
ator al Bacillus subtilis)

Repararea barierei pielii
Un studiu clinic efectuat în SUA de Dr. Jean-Philippe 
Therrien asupra formulării Synbio® a arătat că, după 
iritarea pielii, bariera pielii a fost reparată mai repede. 
După trei zile a existat deja o recuperare semnificativ mai 
bună a pielii în comparație cu martorul. Repararea rapidă a 
barierei pielii este importantă pentru prevenirea infecțiilor 
pielii deteriorate. 
În plus, pielea intactă are și avantaje vizuale, deoarece 
pielea arată mai sănătoasă și mai frumoasă.
Literatură:
Savitskaya și colab 2019. Helyon. (Repararea pielii de 
Bacillus subtilis)
Studiile clinice efectuate de Enviotic Ltd. și Chrisal sunt 
în curs de extindere, iar rezultatele vor fi publicate în 
viitor.

Siguranță
Deoarece îngrijirea pielii sinbiotice este o tehnologie nouă, 
a fost acordată multă atenție demonstrării siguranței 
produselor de la începutul dezvoltării sale. Bineînțeles, 
toate produsele respectă orientările cosmetice și sunt 
înregistrate în baza de date obligatorie europeană CPNP 
(Cosmetic Product Notification Portal).

Toate produsele Synbio® îndeplinesc următoarele criterii:

1. Toate probioticele utilizate aparțin clasei de siguranță 
ATCC 1 (= cea mai mare siguranță)
2. Pro / prebioticele sunt 100% naturale, nu sunt modifi-
cate genetic (non-OMG)
3. Pro / prebioticele sunt aprobate pentru alimente în 
conformitate cu Agenția Europeană pentru Siguranța 
Alimentară (EFSA) și FDA SUA (statutul GRAS)
4. A trecut următoarele teste oficiale de siguranță OECD: 
a. OCDE 403 Toxicitate prin inhalare
b. OECD 404 Iritație / coroziune acută a pielii 
c. OECD 405 Iritație / coroziune acută a ochilor 
d. OECD 406 Senzația a pielii
5. Prebioticele și probioticele îndeplinesc criteriile de 
utilizare a produselor cosmetice, unde testele dermatolog-
ice 
obligatorii au fost efectuate cu succes.
6. Probioticele și prebioticele utilizate îndeplinesc, de 
asemenea, criteriile de siguranță pentru eticheta europea-
na 
EU ECOLABEL
7. 10 ani de utilizare sigură în spitale și studii clinice
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PROPERTIES

- Curăţă porii adânc

- Oferă un sentiment revigorant

- Hidrateaza

- Calmează pielea

- Restaurează microflora pielii

- combate activ mirosurile corpului 
până la 12 ore după utilizare

DESCRIERE

PROBIOTIC SHOWER GEL este un gel care promovează mediul înconjurător,
curăţarea corpului și reducerea riscului de germeni.

Produsele probiotice ale Conair sunt fabricate pe baza de 100% 
ingrediente active, naturale și sunt îmbogăţite cu probiotice . Produsele 
au un efect benefic asupra oamenilor și animalelor.

Produsele probiotice ale Conair sunt antialergice și reduc drastic riscul de 
alergii și infecţii. De asemenea, produsele probiotice ale Conair sunt
benefice pentru mediu

Descoperiţi produsele probiotice unice pentru o igienă totală și sănătoasă 
a casei și corpului.

Până la urmă, alegerea CONAIR este alegerea unei vieţi mai sănătoase!

ATENTIE!
Nu lasati la indemana copiilor. In caz ca este necesar sfatul medicului sa 
aveti recipientul sau eticheta la indemana

IMPORTANT
Ambalajul nu poate fi reutilizat și când aţi terminat, clătiţi și aruncaţi în 
conformitate cu legile privind reciclarea din tara dvs.

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

MOD DE AMBALARE
Sticle HDPE de 400 ml

PROBIOTIC SHOWER GEL
GEL DE DUS IMBOGATIT CU BACTERII PROBIOTICE

1479547

9



PROPERTIES
-Prebioticele si probioticele din 
compozitie sunt 100% naturale

- Risc redus pentru germeni și 
infecţii rele

- Efect anti-inflamator

- Ajuta in tratarea simptomelor 
provocate de:

ECZEME
ACNEE
PSORIAZIS

- Repararea barierei pielii

DESCRIERE

Produsul de îngrijire a pielii SKIN PLUS conţine o concentraţie mare de 
probiotice și prebiotice. Probioticele reduc riscul de infecţii și instalează 
un microbiom protector bun pe piele. Prebioticele sprijină și stimulează 
creșterea și activitatea bacteriilor naturale ale pielii bune. În plus, 
probioticele sunt substanţe de îndepărtare a murdăriei active, care curăţă 
pielea la nivel microscopic. Acest lucru duce la o curăţare permanentă a 
pielii și, prin urmare, o piele netedă și sănătoasă.
Scopul principal este de a preveni un microbiom nesanatos al pielii. 
Deoarece SKIN PLUS adaugă activ un număr mare de bacterii bune 
(probioticele) și stimulează creșterea bacteriilor de piele bune existente 
prin prebiotice, se formează și se menţine o microflore foarte stabilă și 
sănătoasă.

Multe probleme ale pielii, cum ar fi acneea, eczema și psoriazisul au 
legătură cu o reacţie inflamatorie (inflamaţie) a pielii ca urmare a unei 
alergii, infecţii sau afecţiuni subiacente. Cercetările efectuate în SUA 
(Carolina de Nord) au arătat că SKIN PLUS reduce răspunsul inflamator. 
În special, producţia de IL-1β, IL-8 și TNF-α a fost redusă. Acestea sunt 
substanţe chimice (citokine / chemokine) pe care organismul le produce 
pentru a provoca inflamaţii.
SKIN PLUS include probioticul Bacillus subtilis, care produce foarte activ 
anumite biosurfactante, numite surfactine. Aceste surfactine au un efect 
antiinflamator dovedit. Acest efect antiinflamator asigură mai puţină 
mâncărime și roșeaţă în multe afecţiuni ale pielii.

ATENTIE!
Depozitati produsul intre 5°C si 45°C. 

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

MOD DE AMBALARE
Sticle HDPE de 30 ml

S K I N   P L U S
C R E M A   P R O B I O T I C A   P E N T R U   P I E L E
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D E O   S P R A Y
D E O D O R A N T   P R O B I O T I C   P E N T R U   B A R B A T I   S I   F E M E I

PROPERTIES DESCRIERE
DEO SPRAY este un deodorant probiotic pentru uzul de zi cu zi

DEO SPRAY este 100% natural si complet sigur pentru piele.

Bacteriile probiotice asigura formarea si mentinerea unei microflore 
benefice, care previne in mod activ aparitia mirosului de transpiratie
si garanteaza un efect de lunga durata.

Testat dermatologic si indicat pentru pielea sensibila

ATENTIE!
Depozitati produsul intre 5°C si 45°C.
Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune. Poate exploda daca 
este expus la caldura. Nu expuneti la soare, caldura, suprafete fierbinti,
scantei, flacara deschisa 

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

MOD DE AMBALARE
RECIPIENT SUB PRESIUNE DE 150ml

- 100% natural

- Fara Parabeni

- Efect pana la 48 de ore (24 de ore in
caz de efort fizic intens)

- 100% control natural activ al 
mirosurilor
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Prin tehnologia Synbio®, a fost dezvoltată o serie de 
produse revoluționare pentru o curățare sigură, eficientă 
și mai presus de toate sănătoasă a mâinilor și a pielii în 
general. 
Importanța microbiomului pielii este acum foarte clară și 
trebuie tratată cu cel mai mare respect pentru a evita 
problemele de sănătate. Produsele Synbio® sunt perfecte 
pentru igiena zilnică, chiar intensivă a mâinilor, 
evitând efectele nocive ale dezinfectanților.
Aceeași tehnologie Synbio® este, de asemenea, utilizată 
pentru curățarea suprafețelor cu o filozofie similară, 
depunând eforturi pentru o microflora sănătoasă, pentru a 
minimiza riscul de probleme cu germeni și infecții.
Cercetările suplimentare și dezvoltarea produselor vor 
arăta în următorii ani că Synbio® este cea mai potrivită 
tehnologie pentru a garanta sănătatea noastră și a 
mediului nostru. Dar, bineînțeles, mizăm pe dvs. să utilizați 
și să răspândiți această tehnologie cât mai mult posibil; 
numai atunci putem face o adevărată îmbunătățire 
pentru un viitor sănătos!O curăţare minuţioasă a pielii stă 
la baza oricărei igiene bune a mâinilor. O astfel de curăţare 
trebuie să respecte pielea și microbiomul ei la maximum 
pentru a evita  problemele pielii. Conair Hand Gel este un 
gel pentru curăţarea mâinilor fără apă. Cu ajutorul tehnol-
ogiei brevetate Conair Group, se realizează o curăţare și 
igienă optimă a mâinilor într-un mod revoluţionar. Un 
microbiom sănătos al pielii se formează în timpul și după 
curăţare  pentru o protecţie pe termen lung.
Conair Hand gel funcţionează pe baza sinbioticelor:

Sinbiotic
Synbiotica este combinaţia dintre probiotice  și prebiotice:
Probiotice: bacterii bune care îmbunătăţesc sănătatea 
oamenilor și animalelor
Prebiotice: nutrienţi care stimulează creșterea  bacteriilor 
bune

Efecte
Igiena mâinilor sinbiotice are ca rezultat:
- Curăţarea profundă a porilor
- Un microbiom sănătos al pielii 
- Piele sanatoasa
- Risc redus de contaminare

MOD DE ACTIUNE
Conair Hand Gel curăță pielea prin combinarea unei 
cantități mici de tenside și efectul biologic 
al probioticelor. Tensidele, ca orice săpun, slăbesc contam-
inarea (de exemplu, proteine, grăsimi, 

zaharuri) de la suprafață, după care probioticele produc 
enzime pentru a descompune și mai mult această contamin-
are. În cele din urmă, probioticele absorb fracțiile reziduale 
pentru utilizare ca aliment. Prebioticele din produs stimu-
lează bacteriile bune ale pielii pentru a garanta un microbi-
om bun pentru piele. Cantitatea limitată de alcool din 
produs asigură o evaporare rapidă a produsului pentru 
aplicare fără apă.

Dovedit științific!
Mai mult de 15 ani de cercetare și utilizare în spitale au 
arătat că igiena sinbiotică a mâinilor peste o curăţare 
profundă oferă următoarele avantaje suplimentare:
• Efect antiinflamator
• Repararea barierei cutanate
• Până la 55% mai puţine șanse de infecţii

Suntem adesea intrebati daca gelul nostru de maini probi-
otic este la fel de bun ca gelurile 
dezinfectante pe baza de alcool. Raspunsul este NU; gelul 
de maini probiotic nu este la fel de bun,
ci este MAI BUN!

Mai multe studii au aratat deja ca spalarea mainilor cu 
sapun este mai buna decat utilizarea
unui dezinfectant. Nu numai din cauza deteriorarii mainilor, 
ci si din punct de vedere al eficientei,
sapunul este mai bun la eliminarea virusurilor!

Deoarece apa nu este intotdeauna disponibila pentru 
spalarea mainilor, au fost dezvoltate 
geluri cu alcool care pot fi folosite “pe uscat”. Conair a 
dezvoltat, de asemenea, un gel de maini care
este probiotic si raspunde mai bine la curatare decat ar fi 
dezinfectarea. In cele ce urmeaza, am dori
sa facem o comparatie directa intre gelul pe baza de alcool 
si gelul pe baza de probiotice.

Degradarea enzimatică a murdăriei
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DIFERENTA DINTRE GELUL DE MAINI DEZINFECTANT SI GELUL DE MAINI PROBIOTIC

- Contine cel puțin 70% 
alcool

- Ucide majoritatea 
bacteriilor si virusurilor

- Alcoolul ucide microorganismele atacand
membrana celulara; pe de o parte, deoarece 
 alcoolul se stabileste între moleculele de  
grasime si perforeaza membrana celulara: 
pe de alta parte, deoarece alcoolul 
denatureaza (deformeaza si descompune) 
proteinele.

- Microorganismele ucise raman pe maini.

- Este foarte daunator pielii datorita 
procentului ridicat de alcool si, de asemenea, 
afecteaza grasimile si proteinele de acolo

- Functioneaza doar câteva minute si nu are 
efect dupa actiune

- Este foarte daunator pentru flora buna a 
pielii (microbiom)

- Necesita o aplicare precisa pentru a fi 
eficient, care este foarte dificil de realizat 
în practica

 - Nu previne contaminarea ulterioara

- Contine 55% alcool

- Înlatura virusii si alte 
microorganisme cu efectul sau 
de curatare;
- Contine tenside care, la fel ca sapunurile 
de mana,descompun grasimile membranei 
celulare. 
De asemenea, contine probiotice - Bacillus - 
care digereaza proteinele prin producerea 
de enzime. 
Aceasta curatare biologica simuleaza 
curațarea cu sapunul de mana prin miscarea 
mainilor.

- Doar probioticele sunt lasate pe maini

- Alcoolul este doar pentru uscarea rapida a 
mainilor, procentul mai mic fiind,prin urmare 
mult mai blând pentru piele

- Probioticele ramân active pentru câteva ore

- Este foarte benefic pentru microflora mâinii
deoarece bacteriile bune sunt adaugate activ

- Este usor de utilizat si dozajul nu trebuie sa 
fie precis, deoarece probioticele se  
raspandesc usor pe maini 

- Reduce în mare masura riscul de 
recontaminare si raspândire a germenilor 
pe mâini

GEL PE BAZA 
DE ALCOOL

GEL
PROBIOTIC

Concluzie: Probiotic Hand Gel funcționează printr-o tehnologie diferită, mai modernă decât dezinfectantul clasic, 
dar s-a dovedit extrem de eficient în reducerea aparitiei riscului de germeni și, mai ales, are un efect îndelungat  
și mult mai sănătos asupra pielii.
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PROPERTIES
- Bacteriile probiotice din 
PROBIOCARE PLUS creează o 
microflora a pielii sănătoasa si raman
active pentru cateva ore

- Produsul are și proprietăţi de 
condiţionare și hidratare.

- Împrospătează mâinile fără a fi 
nevoie de apă.

- Creează o senzaţie plăcută și 
liniștitoare pentru piele.

- Reduce în mare măsură riscul de 
recontaminare și răspândire a 
germenilor pe mâini

DESCRIERE
PROBIOCARE PLUS este un igienizant probiotic a mâinilor sub forma de 
gel, îmbogăţit cu probiotice care distrug bacteriile dăunătoare și vă 
menţin mâinile curate și protejate, ajutând la reducerea riscul aparitiei 
de infecţii.
Înlătură virușii și alte microorganisme cu efectul său de curăţare
Conţine tenside care, la fel ca săpunurile de mână,descompun grăsimile 
membranei celulare. 
De asemenea, conţine probiotice - Bacillus - care digerează proteinele prin 
producerea de enzime. 
Această curăţare biologică simulează curăţarea cu săpunul de mână prin 
mișcarea mâinilor.
Doar probioticele sunt lăsate pe mâini
Alcoolul este doar pentru uscarea rapidă a mâinilor, procentul mai mic 
fiind, prin urmare mult mai blând pentru piele

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE :
PRODUSUL ESTE GATA DE UTILIZARE 
- Utilizaţi PROBIOCARE PLUS fără apă.
- Aplică 3ml de produs pe mâini.
- Întindeţi produsul uniform pe mâini și lăsaţi până când se usucă.
- Nu clăti.

ATENTIE!
Depozitati produsul intre 10°C si 45°C. 

IMPORTANT
Ambalajul nu poate fi reutilizat și când aţi terminat, clătiţi și aruncaţi în 
conformitate cu legile privind reciclarea din tara dvs.

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

MOD DE AMBALARE
Sticle HDPE de 50 ml

PROBIOCARE PLUS
G E L   P R O B I O T I  C   P E N T R U   M A I N I
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PROPERTIES

- Îndepărtarea eficientă a murdăriei 
și efect degresant 

- Creează o microflora sănătoasa 
pe mâini pentru mult timp si 
asigura o protecţie de durată

- Ajuta la mentinerea PH-ului natural.

- Curăţă la nivelul porilor

- Hidratează

- Lasa pe maini un miros placut de 
durata

- Restabilește microflora pielii

- Protecţie de lungă durată

DESCRIERE
PROBIOCARE EXTRA este un igienizant probiotic, care creează o microfloră 
sănătoasă și stabilă pe mâinile tale. Are o putere eficientă de curăţare și 
asigură îmbunătăţirea igienei pe mâini pe termen lung.

Este blând cu pielea și potrivit pentru utilizare frecventă

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE :
PRODUSUL ESTE GATA DE UTILIZARE.
- Aplicaţi câţiva ml de săpun de mână pe zonele murdare de pe piele.
- Frecaţi bine pentru a indeparta murdăria.
- După ce murdăria este indepartata, adăugaţi puţină apă masati mai 
departe pana intra săpunul în piele.
- Clătiţi murdăria și săpunul de mână folosind multă apă. 
- Uscaţi cu atenţie.

ATENTIE!
Depozitati produsul intre 5°C si 45°C. 

IMPORTANT
Ambalajul nu poate fi reutilizat și când aţi terminat, clătiţi și aruncaţi în 
conformitate cu legile privind reciclarea din tara dvs.

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

MOD DE AMBALARE
Sticle HDPE de 100 ml

PROBIOCARE EXTRA
S A P U N   P R O B I O T I C   P E N T R U   M A I N I   S I   F A T A
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Aerul este vital. - Stam in el permanent si respiram tot ce este prezent 
în acel aer.Ne petrecem cea mai mare parte a vietii în interior: acasa, la 
locul de munca, în cladirile publice, la scoala, în restaurante sau cafenele, 
în sali de sport, etc. Se stie ca, calitatea aerului exterior este problematica
 în multe domenii si are un impact negativ asupra sanatatii noastre. 
Cu toate acestea, aerul interior este, de asemenea, un risc în crestere 
pentru sanatate. Si daca îmbunatatirea aerului exterior necesita masuri 
pe termen lung si pe scara larga (guvernamentale), acum putem 
îmbunatati rapid calitatea aerului interior.

Cum luptam activ impotriva agentilor patogeni din 
sistemele de aer conditionat 

P R O A I R



„În 2016, poluarea aerului din interior a fost responsabila 
pentru 3,8 milioane de decese în întreaga lume; adica 

7,7% din mortalitatea globala!”



Care sunt principalii poluanți ai 
aerului?

Microorganismele sunt contaminanți importanți în aer. 
Aceste bacterii, virusuri și ciuperci pot proveni din:
  
- Suprafețe contaminate. Circulația aerului poate propulsa 
cu ușurință microorganismele de pe suprafețe 
în aer. Suprafețele contaminate pot fi, de exemplu, băi (de 
exemplu mucegai pe pereți), toalete și blaturi de 
lucru pentru bucătărie. Prezența biofilmului pe suprafețe 
este întotdeauna o sursă de germeni și mirosuri.
- sisteme de climatizare (aer condiționat, încălzire, venti-
lație) în care se acumulează adesea apă din condens 
, care este un teren de reproducție pentru microorganisme, 
inclusiv germeni. Acestea sunt apoi aruncate continuu 
în aerul interior. Cu siguranță, ca urmare a tehnicilor 
moderne de construcție și a legislației energetice, clădirile 
sunt din ce în ce mai izolate, astfel încât este necesară 
ventilația artificială. Această ventilație artificială creează 
poluarea interioară.
- Oameni și animale. De asemenea, noi înșine suntem 
purtători ai multor microorganisme și prin respirație, 
strănut sau tuse, ne contaminăm permanent mediul interi-
or. La fel și animalele de companie.  
- Aerul exterior. Aerul interior este întotdeauna parțial 
conectat la aerul exterior. Aerul exterior poate aduce 
un număr mic de contaminanți, care cresc în continuare 
concentrația în mediul interior din cauza lipsei de ventilație 
sau a circulației interne; comparabil cu aerul condiționat al 
unei mașini.
Pe lângă microorganisme, alergenii sunt de asemenea 
importanți contaminanți ai aerului interior. 

Acestia pot proveni din exterior (polenul din copaci sau 
iarbă) sau din contaminarea internă (alergeni dati de 
acarieni de praf, alergeni din textile de la  animale de 
companie ). Prezența acestor alergeni provoacă reacții 
alergice la multe persoane. Alergenii sunt întotdeauna 
substanțe foarte mici, care sunt ușor transportate de aer și 
pot fi răspândite în întreaga clădire.
Poate că nu întotdeauna dăunător sănătății, dar cu atât 
mai enervant sunt mirosurile rele. Multe dintre aceste 
mirosuri provin din activitatea microbiană (de ex. În aer 
condiționat, canalizare, toaletă ...). Pentru multe persoane, 
controlul mirosului este un aspect important al tratamentu-
lui aerului și deseori acest lucru se întâmplă în cazul 
produselor chimice foarte nocive.

Surse de poluare a aerului

După cum am menționat, aerul în sine nu este sursa de 
poluare. Principala sursă de poluare a aerului în mediul 
interior sunt suprafețele din mediul interior în sine! 
Pardoseli, covoare, scaune, paturi, toalete, băi, sisteme de 
ventilație, aer condiționat ... toate aceste suprafețe uportă 
deja poluarea menționată mai sus și acestea pot fi 
răspândite cu ajutorul circulației aerului in întregul mediu 
interior.
Pentru a obține un mediu interior sănătos și igienic, este, 
prin urmare, important să păstrați toate suprafețele 
din mediul interior cât mai curate posibil. Conair a dovedit 
cu ani în urmă cu curățarea sa probiotică că acest lucru
este perfect posibil pentru suprafețele solide care sunt 
curățate frecvent. Cu toate acestea, suprafețele dificil de 
curățat rămân o sursă de contaminare și acum sunt 
păstrate perfect curate prin tehnologia Proair
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.Probleme de sănătate datorate 
poluării aerului din interior
Severitatea efectelor nocive  date de calitatea aerului din 
interior asupra sănătății depinde de câteva lucruri,
în special cât de contaminat este cu adevărat aerul tău 
interior și cât timp ai fost expus la poluarea periculoasă. 
Simptomele asociate în mod obișnuit cu poluarea aerului 
din interior pot varia de la tuse, strănut, lacrimare, 
oboseală, amețeli, dureri de cap și suprasolicitare a 
tractului respirator superior.
În timp ce aceste efecte pe termen scurt pot să nu pară 
prea amenințătoare, există și efecte pe termen lung 
care prezintă un risc mult mai mare pentru sănătatea dvs. 
Efectele pe termen lung pot varia de la astm, alergii, 
boli autoimune, boli cardiovasculare sau chiar depresie.

Astm:  Peste 18 milioane de adulți și 6 milioane de copii 
suferă de astm, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. 
Poluanții atmosferici interni și alergenii joacă un rol import-
ant în declanșarea atacurilor de astm, precum și în 
declanșarea simptomelor de astm sau agravarea astmului 
în general.
Rosati și colab., 2005)

Alergie: Alergiile apar atunci când alergenii își găsesc calea 
către plămâni. Alergenii de interior sunt principala sursă de 
simptome alergice, potrivit Institutului de Medicină: erupții 
cutanate, dureri de cap, strănut, nas curgător, umflare și 
oboseală. Cei mai frecventi alergeni dintr-o clădire sunt cei 
de la acarieni, animale de companie, spori de polen și 
mucegai.
(Alergeni interiori: evaluarea și controlul efectelor adverse 
asupra sănătății. Comitetul Institutului de Medicină (SUA) 
privind efectele 
asupra sănătății alergenilor interiori)

Boala autoimuna: Bolile autoimune sunt caracterizate ca un 
răspuns imunitar care la rândul său duce la distrugerea 
țesuturilor și organelor proprii ale corpului. Orice declanșa-
tor din mediu poate declanșa acest răspuns, iar cercetările 
recente arată că poluanții atmosferici sunt, de asemenea, 
un pericol pentru persoanele cu boală autoimună.
(Salvador 2010: Poluarea aerului legată de bolile autoi-
mune).

Bolile vasculare:  APE a efectuat cercetări privind legătura 
dintre poluarea aerului și bolile vasculare. S-a descoperit 
că atunci când respirați poluanți ai aerului, acesta vă 
poate afecta negativ sistemul cardiovascular. În esență, 
creșterea poluării aerului în mediu duce la creșterea 
stresului oxidativ a inflamației la nivelul celular al organis-
mului, ceea ce duce la un risc crescut de arterioscleroză.
(Kelly et al, 2017)

Depresia: adevărata cauză a depresiei poate fi dificil de 
determinat, însă cercetările au arătat că poluarea aerului 
poate crește intensitatea simptomelor depresive. Până la 8 
din 10 studii arată o corelație

 semnificativă între expunerea pe termen lung la poluarea 
aerului interior și depresie.
(Lopuszanska și colab., 2017)

Prin urmare, impactul poluării mediului interior merge mult 
mai departe decât s-ar crede inițial. Este nevoie 
urgentă de un mediu interior sănătos!

Igiena sinbiotică prin aer

PROAir este o tehnologie revoluționară care aruncă prebio-
ticele și probioticele în aer prin nebulizare cu 
ultrasunete. Aceste ingrediente 100% naturale se răspân-
desc rapid pe întregul interior și asigură o microfloră 
sănătoasă pe toate suprafețele care vin în contact cu 
aerul. Acest lucru curăță aceste suprafețe de contami-
nanți, care la rândul său asigură:
- Risc mai mic de germeni
- Poluare organică mai mică (cum ar fi biofilmul)
- Alergeni mai puțini
- Mai puține mirosuri
Sinbiotice: combinația de probiotice și prebiotice.
Probiotice: bacterii bune care îmbunătățesc nutrienții 
pentru sănătatea umană și animală 
Prebiotice: nutrienti care stimulează dezvoltarea bacte-
riilor bune

După ani de cercetări, am dezvoltat o tehnologie în care 
undele cu ultrasunete sunt capabile să genereze  particule 
minime de apă încărcate sinbiotic. Acest lucru creează o 
ceață sinbiotică foarte fină prin dispozitive  ultrasonice 
portabile, care este distribuită imediat în aer și în întreaga 
încăpere. Pre- și probioticele pot călători  pe întregul mediu 
interior și se pot așeza în cele din urmă pe toate 
suprafețele verticale și orizontale, pentru a  forma o 
microfloră sănătoasă care apoi curăță biologic 
suprafețele.

Probioticele analizează suprafața pentru a vedea ce tip de 
contaminare este prezentă. Apoi produc enzime extrem de 
țintite zile la rând care descompun murdăria găsită și o 
separă de substrat și o aduc într-o stare dizolvată sau 
coloidală, făcând mai ușoară îndepărtarea mecanică și / 
sau fizică. 
Acest lucru asigură o îndepărtare foarte eficientă și 
profundă a murdăriei. Zaharurile prebiotice în primul rând 
susțin propriile noastre probiotice prin activarea rapidă a 
acestora. În plus, ele stimulează și creșterea microorganis-
melor bune existente pentru a stimula o microfloră 
sănătoasă pe suprafețe.

PROAir asigură o puritate optimă a 
tuturor suprafeţelor interioare prin 
aer și, de asemenea, un mediu          
interior sănătos!
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 semnificativă între expunerea pe termen lung la poluarea 
aerului interior și depresie.
(Lopuszanska și colab., 2017)

Prin urmare, impactul poluării mediului interior merge mult 
mai departe decât s-ar crede inițial. Este nevoie 
urgentă de un mediu interior sănătos!

Igiena sinbiotică prin aer

PROAir este o tehnologie revoluționară care aruncă prebio-
ticele și probioticele în aer prin nebulizare cu 
ultrasunete. Aceste ingrediente 100% naturale se răspân-
desc rapid pe întregul interior și asigură o microfloră 
sănătoasă pe toate suprafețele care vin în contact cu 
aerul. Acest lucru curăță aceste suprafețe de contami-
nanți, care la rândul său asigură:
- Risc mai mic de germeni
- Poluare organică mai mică (cum ar fi biofilmul)
- Alergeni mai puțini
- Mai puține mirosuri
Sinbiotice: combinația de probiotice și prebiotice.
Probiotice: bacterii bune care îmbunătățesc nutrienții 
pentru sănătatea umană și animală 
Prebiotice: nutrienti care stimulează dezvoltarea bacte-
riilor bune

După ani de cercetări, am dezvoltat o tehnologie în care 
undele cu ultrasunete sunt capabile să genereze  particule 
minime de apă încărcate sinbiotic. Acest lucru creează o 
ceață sinbiotică foarte fină prin dispozitive  ultrasonice 
portabile, care este distribuită imediat în aer și în întreaga 
încăpere. Pre- și probioticele pot călători  pe întregul mediu 
interior și se pot așeza în cele din urmă pe toate 
suprafețele verticale și orizontale, pentru a  forma o 
microfloră sănătoasă care apoi curăță biologic 
suprafețele.

Probioticele analizează suprafața pentru a vedea ce tip de 
contaminare este prezentă. Apoi produc enzime extrem de 
țintite zile la rând care descompun murdăria găsită și o 
separă de substrat și o aduc într-o stare dizolvată sau 
coloidală, făcând mai ușoară îndepărtarea mecanică și / 
sau fizică. 
Acest lucru asigură o îndepărtare foarte eficientă și 
profundă a murdăriei. Zaharurile prebiotice în primul rând 
susțin propriile noastre probiotice prin activarea rapidă a 
acestora. În plus, ele stimulează și creșterea microorganis-
melor bune existente pentru a stimula o microfloră 
sănătoasă pe suprafețe.

PROAir asigură o puritate optimă a 
tuturor suprafeţelor interioare prin 
aer și, de asemenea, un mediu          
interior sănătos!

Ce soluții oferă igiena aerului  
sinbiotic?
PROAir poate rezolva o serie de probleme importante de 
mediu în interior:

1. Contaminarea microbiană - sindromul “clădirilor 
bolnave”
Deși invizibil, aerul conține în continuare microorganisme, 
inclusiv un număr de germeni, cum ar fi mucegaiurile. 
Acestea pot provoca imbolnavire imediat dacă sunt 
inhalate sau se pot instala pe suprafețe din casă și se pot 
multiplica în continuare pentru a provoca contaminarea 
după aceea. Foarte des umezeala stimulează puternic 
numărul de germeni din sistemele de aer condiționat sau o 
aerisire slabă poate provoca concentrații mari de 
germeni nocivi.
O microbiologie nesănătoasă determină sindromul clădi-
rilor bolnave (SBS) în care rezidenții unei clădiri întâmpină 
probleme acute de sănătate, care par a fi legate de timpul 
petrecut în clădirea în cauză.

Cum ajută PROAir:
Dispersia extrem de eficientă și rapidă a particulelor 
sinbiotice asigură o microbiologie sănătoasă în aer și toate 
suprafețele verticale și orizontale, inclusiv tavanele, 
materialele textile, etc. Mai mult, nanoparticulele pătrund 
în cele mai mici deschideri și ajung astfel la locuri care nu 
pot fi curățate. Acest lucru este, de exemplu, foarte 
important pentru clădirile cu instalație de climatizare, care 
este adesea sursa de germeni din cauza condensului 
din sistem. PROAir menține, de asemenea, aerul condiționat 
curat, astfel încât există un risc mult redus de prezența 
germenilor.
Această ocupație a suprafețelor cu prebiotice și probiotice 
dă naștere unei microbiologii sănătoase cu un risc mai 
mic de germeni a fost deja dovedită și publicată științific:

Caselli et al, 2018. Reducerea incidenței infecțiilor asoci-
ate asistenței medicale printr-un sistem de salubrizare 
bazat pe probiotice: Un studiu de intervenție multicentric, 
prospectiv.
Mai mult de 10 ani de cercetări în spitale cu produse 
probiotice ale noastre au arătat că suprafețele care conțin 
probiotice duc la:
-  Reducerea riscului de germeni cu mai mult de 80% 
permanent.
- Reducerea rezistenței în rândul germenilor
- Infecții cu 54,8% mai puține

2. Miros
Aerul poate fi un purtător de tot felul de mirosuri ener-
vante. Deși cauza mirosului este adesea în altă parte, este 
încă posibilă efectuarea controlului mirosului prin trata-
mentul aerului. Cu toate acestea, metodele actuale se 
limitează la mascarea mirosurilor cu parfumuri chimice 
puternice sau capcane parfumate. Acestea sunt foarte 
nesănătoase și dăunătoare pentru mediu.
Mirosuri cauzate de microbiologie defectuoasă
Prezența unor microorganisme, cum ar fi mucegaiurile, 
provoacă o problemă mirositoare, deoarece aceste 
microorganisme produc tot felul de molecule volatile. 
Tratamentul sinbiotic al aerului rezolvă acest lucru în două 
moduri:
1) CURATIV: Probioticele care plutesc în aer pot capta și 
neutraliza unele dintre aceste parfumuri organice prin 
descompunerea lor.
2) PREVENTIV: Instalarea unei microbiologii sănătoase pe 
toate suprafețele unei camere sau clădiri reduce riscul ca 
microorganismele să producă mirosuri rele.

Mirosuri din deșeuri
Deșeurile sau alți contaminanți, cum ar fi urina, fecalele, 
produc mirosuri neplăcute. Aceste mirosuri sunt adesea 
compuși organici care pot fi absorbiți de probiotice și 
prelucrați în substanțe fără parfum. Testele efectuate în 
instalațiile sanitare publice din apropierea orașului Gent au 
arătat că după 3 zile de tratament cu aer sinbiotic (prin 
atomizare), dispariția mirosului de urină dispăruse. Pulveri-
zarea în containerele și zonele de colectare a deșeurilor cu 
probiotice funcționează de asemenea foarte eficient în 
ceea ce privește reducerea mirosului.

3. Alergeni
Alergenii sunt substanțe care declanșează o reacție 
alergică și se răspândesc foarte ușor prin aer. Cei mai 
frecventi 
alergeni din mediul interior sunt cei de la acarieni, câini, 
pisici, ciuperci și polen. Alergenii sunt adesea compuși 
organici foarte mici, cum ar fi proteinele.
Probioticele produc enzime care sunt capabile să 
descompună proteinele și astfel să neutralizeze alergenii. 
Acest efect a fost testat la Universitatea din Gent și 
laboratorul german BMA. Probioticele noastre au reușit să 
scadă alergenii cu o medie de 60% pe o baza 100%  
naturala

Pulverizarea PROAIR 
poartă probioticele 
peste tot (chiar și 
adânc în textile) și le 
aduce în contact 
strâns cu alergenii 
pentru a-i 
descompune și a 
reduce astfel riscul 
aparitiei alergiilor!  

PROAIR asigură o microfloră 
sănătoasă pe TOATE 
suprafețele mediului interior 
și astfel un risc redus de 
infecții!
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G O O D   N I G H T
S P R A Y   P R O B I O T I C   A N T I A L E R G I C

PROPERTIES DESCRIERE

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

ATENTIE!
Depozitati produsul intre 5°C si 45°C.

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

MOD DE AMBALARE
RECIPIENT HDPE de 200ml

- Antialergic

- Fără substanţe chimice sau toxice

- Neutralizează acarienii de praf

- Efect antibacterian

- Atacă sursa mirosurilor

- Efect de curăţare și dezodorizare 
reziduală până la 3 zile

- Sigur pentru oameni, animale de 
companie și mediu 

Good Night este o abordare revoluţionară pentru prevenirea problemelor de alergii datorate 
acarienilor de praf. Printr-o acţiune complet inofensivă și microbiologică, alergenii acarienilor 
de praf sunt neutralizaţi din toate materialele textile. 
Are un efect rezidual de curăţare și dezodorizare, care durează până la 3 zile după utilizare.
Este sigur pentru toate suprafeţele lavabile, pielea și îmbrăcămintea. Sigur pentru animale 
de companie. Este biodegradabil, netoxic și neinflamabil pe teste de laborator aprobate de FDA.

Într-o zi obișnuită, o fiinţă umană va vărsa aproximativ 14 milioane de particule de piele,
care devin o sursă de hrană pentru creaturi microscopice,  numite acarieni. În timp ce locuiesc 
în multe zone din casele noastre, paturile și pernele sunt terenuri de reproducţie primordiale 
pentru acești micuţi critici. Deșeurile pe care le lasă în urmă sunt încorporate într-o proteină 
care provoacă alergii care declanșează reacţii alergice la cei sensibili (alergeni).
Bacteriile probiotice consumă deșeuri de acarieni de praf, piele moartă, matreata de animale 
de companie, transpiraţie și alte substanţe organice care provoacă mirosuri continuu, pe toata
durata lor de viaţă de 72 de ore. Aceștia concurează cu fiecare nouă generaţie de acarieni de 
praf pentru sursa lor comună de hrană și îi exclud în mod competitiv, consolidând controlul 
mediului probiotic cu fiecare aplicaţie. 
Acum ai o armată care să-și apere sistemul imunitar de  atacurile acestor alergeni iritanţi.

Potrivit pentru tot felul de materiale textile, inclusiv: paturi, perne, draperii, covoare, 
mobilier, lenjerie , animale de companie, cutii / zone de gunoi, îmbrăcăminte, genţi de 
gimnastică, încălţăminte sport și multe altele.

Agit folosir
Pulv z z t s t car s

s s
raf

s

21



PROPERTIES

• Ideal pentru camere de hotel
pentru o igienizare mai buna a 
lenjeriilor si suprafetelor inainte 
de cazare

• Mai puţine infecţii

• Infecţiozitate virală redusă 

• Spaţii purificate

• Alergii mai putine

• Eliminarea cauzelor mirosurilor
nu doar acoperirea lor

DESCRIERE

BIO GO este un dispozitiv portabil revolutionar, multifunctional, capabil 
sa disperseze sub forma de ceata compusul probiotic extrem de concentrat 
BIO AIR fie ca sunteti acasa, la birou, camera de hotel sau masina.
Rezervorul mare de lichid si interfata de programare preprogramata fac ca 
acesta sa functioneze pentru dvs., astfel încat sa nu va faceti griji cu privire 
la mediul din jurul dumnevoastra

Nu toate suprafeţele pot fi tratate suficient prin curăţare periodică. Unele 
sunt foarte inaccesibile (tavane, conducte de aer ...), iar altele nu pot fi 
curăţate suficient de des (covor, perdele, radiatoare ...). Prin urmare, 
aparatul ultrasonic BIOGO M20 a fost dezvoltat pentru a trata permanent 
toate suprafeţele cu tehnologia sinbiotica. Prin vibraţii cu ultrasunete se 
generează particule de apă încărcate sinbiotic de doar 1μm (1/1000 de 
milimetru!). Acest lucru produce o ceaţă sinbiotică foarte fină care se
 distribuie rapid prin aer și toate spaţiile interioare. Prin această ceaţă 
probioticele și prebioticele sunt plasate pe toate suprafeţele din cameră. 
BIOGO M20 generează aproximativ 1 milion de probiotice pe secundă, 
ceea ce duce la o încărcare a bacteriilor bune în întregul spaţiu după câteva 
minute. 
Prebioticele sporesc apoi dezvoltarea unei microflore bune pe toate 
suprafeţele.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE :

Aparatul functioneaza automat cate un minut si jumatate la fiecare doua
ore, iar rezervorul de capacitate mare asigura cel putin doua luni de 
utilizare in regim automat

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

PROBIOCARE EXTRA
S A P U N   P R O B I O T I C   P E N T R U   M A I N I   S I   F A T A

B I O  G O  M 2 0
APARAT ULTRASONIC PENTRU TRATAMENTUL SINBIOTIC AL MEDIULUI INTERIOR
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PROPERTIES

- Aer cu microflora sănătoasa.

- Reducerea activă a mirosului.

- Mai puţini alergeni.

- Risc mai mic de agenţi patogeni 
transportaţi în aer.

- Previne aparitia biofilmului.

- ingrediente active, 100% naturale.

- 100% sustenabil.

- Fără PCB și VOC

DESCRIERE

BIO AIR este un produs organic, îmbogăţit cu prebiotice, pentru o 
durabilitate și tratare a aerului sigura, special conceput pentru apertura 
ultrasonica a dispozitivelor BIO GO, precum M20, M1, M11.
BIO AIR este o ceaţă generată cu ultrasunete, care poartă probiotice
prin aer.

Acţiunea produsului se bazează pe combinaţia de agenţi tensioactivi și
probiotice care produc enzime mult timp. Aceste enzime descompun
murdărie organică, proces prin care murdăria este separată de substrat și
adusa într-o stare dizolvată sau coloidală și este mai ușor de îndepărtat
mecanic și / sau fizic.

Acest produs stimulează un microbiom bun.
Acest produs nu poate fi utilizat ca biocid.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE :
INTOTDEAUNA AGITATI PRODUSUL ÎNAINTE DE UTILIZARE !!
Urmaţi instrucţiunile dispozitivului cu ultrasunete folosit.
Nu diluaţi produsul cu apă !!

ATENTIE!
Depozitati produsul intre 5°C si 45°C. 

IMPORTANT
Ambalajul nu poate fi reutilizat și când aţi terminat, clătiţi și aruncaţi în 
conformitate cu legile privind reciclarea din tara dvs.

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

MOD DE AMBALARE
Sticle HDPE de 200 ml

PROBIOCARE EXTRA
S A P U N   P R O B I O T I C   P E N T R U   M A I N I   S I   F A T A

B I O   A I R
CEATA PROBIOTICA GENERATA CU ULTRASUNETE
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 semnificativă între expunerea pe termen lung la poluarea 
aerului interior și depresie.
(Lopuszanska și colab., 2017)

Prin urmare, impactul poluării mediului interior merge mult 
mai departe decât s-ar crede inițial. Este nevoie 
urgentă de un mediu interior sănătos!

Igiena sinbiotică prin aer

PROAir este o tehnologie revoluționară care aruncă prebio-
ticele și probioticele în aer prin nebulizare cu 
ultrasunete. Aceste ingrediente 100% naturale se răspân-
desc rapid pe întregul interior și asigură o microfloră 
sănătoasă pe toate suprafețele care vin în contact cu 
aerul. Acest lucru curăță aceste suprafețe de contami-
nanți, care la rândul său asigură:
- Risc mai mic de germeni
- Poluare organică mai mică (cum ar fi biofilmul)
- Alergeni mai puțini
- Mai puține mirosuri
Sinbiotice: combinația de probiotice și prebiotice.
Probiotice: bacterii bune care îmbunătățesc nutrienții 
pentru sănătatea umană și animală 
Prebiotice: nutrienti care stimulează dezvoltarea bacte-
riilor bune

După ani de cercetări, am dezvoltat o tehnologie în care 
undele cu ultrasunete sunt capabile să genereze  particule 
minime de apă încărcate sinbiotic. Acest lucru creează o 
ceață sinbiotică foarte fină prin dispozitive  ultrasonice 
portabile, care este distribuită imediat în aer și în întreaga 
încăpere. Pre- și probioticele pot călători  pe întregul mediu 
interior și se pot așeza în cele din urmă pe toate 
suprafețele verticale și orizontale, pentru a  forma o 
microfloră sănătoasă care apoi curăță biologic 
suprafețele.

Probioticele analizează suprafața pentru a vedea ce tip de 
contaminare este prezentă. Apoi produc enzime extrem de 
țintite zile la rând care descompun murdăria găsită și o 
separă de substrat și o aduc într-o stare dizolvată sau 
coloidală, făcând mai ușoară îndepărtarea mecanică și / 
sau fizică. 
Acest lucru asigură o îndepărtare foarte eficientă și 
profundă a murdăriei. Zaharurile prebiotice în primul rând 
susțin propriile noastre probiotice prin activarea rapidă a 
acestora. În plus, ele stimulează și creșterea microorganis-
melor bune existente pentru a stimula o microfloră 
sănătoasă pe suprafețe.

PROAir asigură o puritate optimă a 
tuturor suprafeţelor interioare prin 
aer și, de asemenea, un mediu          
interior sănătos!

PROPERTIES

- Aer cu microflora sănătoasa.

- Reducerea activă a mirosului.

- Mai puţini alergeni.

- Risc mai mic de agenţi patogeni 
transportaţi în aer.

- Previne aparitia biofilmului.

- ingrediente active, 100% naturale.

- 100% sustenabil.

- Fără PCB și VOC

DESCRIERE

PROBA AIR este un produs organic, îmbogăţit cu prebiotice, pentru o 
durabilitate și tratare a aerului sigura, special conceput pentru apertura 
ultrasonica a dispozitivelor BIO NANO, precum M15.
PROBA AIR este o ceaţă generată cu ultrasunete, care poartă probiotice
prin aer.

Acţiunea produsului se bazează pe combinaţia de agenţi tensioactivi și
probiotice care produc enzime mult timp. Aceste enzime descompun
murdărie organică, proces prin care murdăria este separată de substrat și
adusa într-o stare dizolvată sau coloidală și este mai ușor de îndepărtat
mecanic și / sau fizic.

Acest produs stimulează un microbiom bun.
Acest produs nu poate fi utilizat ca biocid.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE :
INTOTDEAUNA AGITATI PRODUSUL ÎNAINTE DE UTILIZARE !!
Urmaţi instrucţiunile dispozitivului cu ultrasunete folosit.
Nu diluaţi produsul cu apă !!

ATENTIE!
Depozitati produsul intre 5°C si 45°C. 

IMPORTANT
Ambalajul nu poate fi reutilizat și când aţi terminat, clătiţi și aruncaţi în 
conformitate cu legile privind reciclarea din tara dvs.

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

MOD DE AMBALARE
Sticle HDPE de 30 ml

PROBIOCARE EXTRA
S A P U N   P R O B I O T I C   P E N T R U   M A I N I   S I   F A T A

P R O B A   A I R
COMPUS PROBIOTIC PENTRU AER
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 semnificativă între expunerea pe termen lung la poluarea 
aerului interior și depresie.
(Lopuszanska și colab., 2017)

Prin urmare, impactul poluării mediului interior merge mult 
mai departe decât s-ar crede inițial. Este nevoie 
urgentă de un mediu interior sănătos!

Igiena sinbiotică prin aer

PROAir este o tehnologie revoluționară care aruncă prebio-
ticele și probioticele în aer prin nebulizare cu 
ultrasunete. Aceste ingrediente 100% naturale se răspân-
desc rapid pe întregul interior și asigură o microfloră 
sănătoasă pe toate suprafețele care vin în contact cu 
aerul. Acest lucru curăță aceste suprafețe de contami-
nanți, care la rândul său asigură:
- Risc mai mic de germeni
- Poluare organică mai mică (cum ar fi biofilmul)
- Alergeni mai puțini
- Mai puține mirosuri
Sinbiotice: combinația de probiotice și prebiotice.
Probiotice: bacterii bune care îmbunătățesc nutrienții 
pentru sănătatea umană și animală 
Prebiotice: nutrienti care stimulează dezvoltarea bacte-
riilor bune

După ani de cercetări, am dezvoltat o tehnologie în care 
undele cu ultrasunete sunt capabile să genereze  particule 
minime de apă încărcate sinbiotic. Acest lucru creează o 
ceață sinbiotică foarte fină prin dispozitive  ultrasonice 
portabile, care este distribuită imediat în aer și în întreaga 
încăpere. Pre- și probioticele pot călători  pe întregul mediu 
interior și se pot așeza în cele din urmă pe toate 
suprafețele verticale și orizontale, pentru a  forma o 
microfloră sănătoasă care apoi curăță biologic 
suprafețele.

Probioticele analizează suprafața pentru a vedea ce tip de 
contaminare este prezentă. Apoi produc enzime extrem de 
țintite zile la rând care descompun murdăria găsită și o 
separă de substrat și o aduc într-o stare dizolvată sau 
coloidală, făcând mai ușoară îndepărtarea mecanică și / 
sau fizică. 
Acest lucru asigură o îndepărtare foarte eficientă și 
profundă a murdăriei. Zaharurile prebiotice în primul rând 
susțin propriile noastre probiotice prin activarea rapidă a 
acestora. În plus, ele stimulează și creșterea microorganis-
melor bune existente pentru a stimula o microfloră 
sănătoasă pe suprafețe.

PROAir asigură o puritate optimă a 
tuturor suprafeţelor interioare prin 
aer și, de asemenea, un mediu          
interior sănătos!
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PROPRIETĂŢI:
DESCRIERE:

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

DO NOT SWALLOW
KEEP AOUT OF THE REACH OF 
CHILDREN

A I R C O   S A F E
SOLUTIE PROBIOTICA, GATA DE UTILIZAT, PENTRU A/C

POTRIVIT PENT RU CURATAREA SI IGIENIZAREA 
COMPONENETELOR A/C PRECUM :

- VAPORIZATOR
- TURBINA
- FILTRE DE AER

ATENTIE!
Depozitaţi produsele între 5 ° C și 45 ° C.

- 100% ORGANIC
- acţiune foarte puternică
- sigur de utilizat pe toate suprafetele 
lavabile
- detergenţi moderni combinaţi
cu probiotice oferă curăţare in 
adâncime, la nivel microscopic
- reduce considerabil riscul de
mirosuri neplăcute și le combate
activ
- ajută la formarea și menţinerea unei
microflore sănătoasă in interiorul

MOD DE AMBALARE
Sticle HDPE de 500 ml cu cap spray

NOTĂ IMPORTANTĂ
Nu este nevoie de mănuși sau echipament de protecţie

- CONDENSATOR
- TAVITA DE CONDENS

AIRCO SAFE este o soluţie organică gata de utilizare, îmbogăţită cu bacterii probiotice. 
Efectul produsului se bazează pe probiotice care produc enzime pentru o perioadă lungă de timp. 
Aceste enzime descompun reziduurile organice, care se separă de substrat și le dizolva pentru a 
fi mai ușor de îndepărtat mecanic.

Se utilizeaza ca atare, prin pulverizare pe elementele ce necesita curatare si igienizare 
(vaporizatoarele spliturilor, filtrele lor, condensatoare lamelare si inclusiv carcasele aparatelor)

Solutia se lasa sa actioneze pana la 15 minute, apoi fie se clateste cu apa la presiune scazuta de pe 
filtrele si condensatoarele spliturilor externe, fie se porneste aparatul de aer conditionat in regim 
de racire caz in care eliminarea solutiei si a murdariei vaporizatorului se face prin colectorul si tubul 
de evacuare a condensului.

aparatului
- efect pana la 6 luni datorita bacteriilor
probiotice care se inmultesc si 
pastreaza suprafata igienizata

SCOATEREA CARCASEI DE PLASTIC 
PENTRU CURATARE, SI EXPUNEREA 
COMPONENTELOR
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PROPERTIES

- Aer cu microflora sănătoasa.

- Reducerea activă a mirosului.

- Mai puţini alergeni.

- Risc mai mic de agenţi patogeni 
transportaţi în aer.

- Previne aparitia biofilmului.

- ingrediente active, 100% naturale.

- 100% sustenabil.

- Fără PCB și VOC

DESCRIERE

ULTRA AIR este un produs organic, îmbogăţit cu prebiotice, pentru o 
durabilitate și tratare a aerului sigura, special conceput pentru placile 
ultrasonice mari, ce se regasesc in aparatele profesionale de igienizare a 
tubulaturilor HVAC
ULTRA AIR este o ceaţă generată cu ultrasunete, care poartă probiotice
prin aer.

Acţiunea produsului se bazează pe combinaţia de agenţi tensioactivi și
probiotice care produc enzime mult timp. Aceste enzime descompun
murdărie organică, proces prin care murdăria este separată de substrat și
adusa într-o stare dizolvată sau coloidală și este mai ușor de îndepărtat
mecanic și / sau fizic.

Acest produs stimulează un microbiom bun.
Acest produs nu poate fi utilizat ca biocid.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE :
INTOTDEAUNA AGITATI PRODUSUL ÎNAINTE DE UTILIZARE !!
Urmaţi instrucţiunile dispozitivului cu ultrasunete folosit.
Nu diluaţi produsul cu apă !!

ATENTIE!
Depozitati produsul intre 5°C si 45°C. 

IMPORTANT
Ambalajul nu poate fi reutilizat și când aţi terminat, clătiţi și aruncaţi în 
conformitate cu legile privind reciclarea din tara dvs.

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

MOD DE AMBALARE
Sticle HDPE de 1000 ml

PROBIOCARE EXTRA
S A P U N   P R O B I O T I C   P E N T R U   M A I N I   S I   F A T A

U L T R A   A I R
CEATA PROBIOTICA GENERATA CU ULTRASUNETE PENTRU UZ PROFESIONAL
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PCC99 este un aparat de curăţare a aerului foarte eficient, care lucrează cu ingrediente active 
100% naturale, nu numai inofensive pentru interiorul autovehiculului, ci și pentru dvs. și pentru toţi 
echipajul și pasagerii. Revoluţionarul PCC99 este singurul aparat de curăţare a aerului de pe piaţă 
care nu intră sub incidenţa legislaţiei privind biocidele, deoarece este complet sigur pentru oameni, 
animale și mediu.

TRATAMENTE PROFESIONALE PENTRU CURATAREA SI IGIENIZAREA 
INSTALATIILOR DE CLIMATIZARE AUTO

P C C 9 9

by



STIATI CA...
...IN MEDIE O MASINA ARE 283 TULPINI DIFERITE DE 
BACTERII PE FIECARE
CENTIMETRU PATRAT

...MUCEGAIUL DIN TUBULATURA SISTEMULUI DE 
CLIMATIZARE AUTO POATE ATACA 
SISTEMUL NOSTRU RESPIRATOR SAU MAI RAU, AL 
COPIILOR NOSTRI SI POATE 
DUCE LA APARITIA PNEUMONIEI?

Deși aerul conține substanțe nutritive puțin sau deloc în 
care orice poate supraviețui, acesta este canalul ideal 
pentru distribuirea micro organismelor, a alergenilor și a 
altor substanțe și transferul acestora la oameni și animale. 
Prin urmare, este important să se prevină poluarea aerului 
și să se purifice aerul poluat cât mai bine
posibil.
Sistemele de aer condiționat, încălzire și ventilație sunt 
locuri unde se pot
colecta murdăria și condensul. Acest lucru face un teren de 
reproducere pentru microorganisme, inclusiv agenți 
patogeni, care sunt suflate continuu în interior și inhalate 
de toți cei din vehicul.
Produsele chimice utilizate în prezent pentru tratarea 
aerului sunt produse periculoase care pot dăuna grav 
sănătății umane și animale. Ingredientele active din aceste 
produse chimice sunt, de asemenea, nocive pentru 
mediu.Tratamentul cu agentul de curățare PCC99 de la 
PROAIR conține 100% microorganisme naturale. Aceste 
probiotice sunt derivate din natură și au fost atent selec-
tate pentru capacitatea lor de a îndepărta rapid poluarea 
organică, astfel încât să nu rămână în sistemul de clima-
tizare.
De asemenea, acestea reduc foarte mult riscul aparitiei de 
microorganisme dăunătoare (agenți patogeni) și împiedică 
în mod activ aparitia mirosurilor neplăcute în orice mașină.
PCC99 curăță adânc toate sistemele de aer condiționat, 
încălzire și ventilație și este complet sigur pentru oameni, 
animalele și mediul înconjurător.
Respirați aerul sănătos în mașină, iarna sau vara. PCC99 
reduce până la eliminare riscul aparitiei reacțiilor alergice 
(strănut, ochi umezi), astfel încât să puteți conduce mai 
sigur!



PROPRIETATI
DESCRIERE

IMPORTANT

PRODUS BIOLOGIC UNIC
PCC99 este primul produs de curăţare pentru sistemele de climatizare bazate pe componente biodegradabile. 
Probioticele din produs sunt microorganisme vii, bune, desigur pe deplin biologice.

Lupta activ impotriva mirosurilor neplăcute
Multe mirosuri rele într-un sistem airco provin din compuși organici. Probioticele de la PCC sunt capabile să absoarbă astfel 
de compuși organici și să ii digere, reducând astfel mirosurile rele.

REDUCE ALERGENII
Aerul exterior conţine o gamă largă de alergeni care pot intra și se acumulează în interiorul vasului prin sistemul airco. 
Probioticele din PCC99 sunt capabile să digere o gamă largă de alergeni, scăzând puternic riscul reacţiilor alergice 
din mașină.

100% INGREDIENTE NATURALE, ACTIVE
Probioticele din PCC99 sunt de origine naturală (sol și apă), astfel încât acţiunea produsului este 100% datorită 
ingredientelor active naturale.

CURĂȚAREA AIRCO LA NIVEL MICROSCOPIC 
Probioticele din PCC99 sunt capabile să degradeze o mare varietate de poluare organică într-un mod rapid și eficient. 
Aceasta face ca toate suprafeţele din sistemul airco să fie complet curate. Datorită dimensiunii lor microscopice, 
probioticele pot intra chiar și în cele mai mici locuri din sistemul airco pentru a îndepărta murdăria din locuri dificil de 
atins.

ACTIUNE SI EFECT DE LUNGA DURATA
Spre deosebire de compușii chimici care funcţionează doar câteva minute, probioticele din PCC99 rămân active în 
sistemul airco câteva luni. Aplicarea PCC de două ori pe an este suficientă pentru a vă bucura de un aer sănătos și pur 
pentru un an întreg.

SIGURĂ PENTRU TOATE SISTEMELE AIRCO ȘI INTERIOARELE AUTO
Compoziţia PCC99 este sigură pentru toate sistemele de aer și interior.

SIGUR PENTRU OAMENI, ANIMALE ȘI MEDIU
Atunci când respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale produsului PCC99, produsul este complet sigur pentru oameni, 
animale și mediu. Probioticele sunt substanţe care promovează sănătatea și mediul. În timpul aplicării, ar trebui să fiţi 
atenţi să nu pulverizaţi în direcţia unei persoane sau a unui animal, din cauza presiunii.

O DOZA DE 100ML REPREZINTA UN SINGUR TRATAMENT SI ESTE PENTRU UN SINGUR AUTOVEHICUL (aprox. 17 minute) 
IN TIMPUL FUNCTIONARII PCC99, MASINA TREBUIE SA FIE PORNITA SI FARA PASAGERI IN INTERIOR
CLIMATIZAREA TREBUIE SA FIE PORNITA PE A/C, VENTILATORUL DAR LA MAXIM, BUTONUL DE RECIRCULARE ACTIVAT
IAR GEAMURILE SI USILE AUTOVEHICULULUI TREBUIE SA FIE INCHISE 

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

• Antialergic
• UNIC PE PIATA CU O CONCENTRATIE 
MINIMA DE 80 DE MILIOANE DE BACTERII PE 
MILILITRU
• 100% ingrediente active, naturale
• Sistem de aer conditionat si  ventilatie 
complet curățate
• Acționează în mod activ asupra mirosurilor 
neplăcute
• Reduce riscul aparitiei alergenilor
• Efect eficient și de lungă durată  (6 luni / 
sedința)
• Extrem de ușor și rapid de utilizat
• Curățare profundă, la nivel  microscopic
• Pentru toate autovehiculele
• Sigur pentru toate sistemele de aer AC
• Sigur pentru oameni, animale și mediul 
înconjurător

P C C 99
P R O B I O T I C   C A R    C L E A N I N G

by

PCC99 este un aparat de curăţare a aerului foarte eficient, care lucrează cu ingrediente active 100% naturale, nu numai 
inofensive pentru interiorul autovehiculului, ci și pentru dvs. și pentru toţi echipajul și pasagerii. Revoluţionarul PCC99
este singurul aparat de curăţare a aerului de pe piaţă care nu intră sub incidenţa legislaţiei privind biocidele, deoarece 
este complet sigur pentru oameni, animale și mediu.
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PROPRIETATI
DESCRIERE

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

ATENTIE!

IMPORTANT
O DOZA DE 100ML REPREZINTA UN SINGUR TRATAMENT SI ESTE PENTRU UN SINGUR AUTOVEHICUL 
(aprox. 17 minute) 

IN TIMPUL FUNCTIONARII PCC99, MASINA TREBUIE SA FIE PORNITA SI FARA PASAGERI IN INTERIOR

CLIMATIZAREA TREBUIE SA FIE PORNITA PE A/C, VENTILATORUL DAR LA MAXIM, BUTONUL DE 
RECIRCULARE ACTIVAT

IAR GEAMURILE SI USILE AUTOVEHICULULUI TREBUIE SA FIE INCHISE 

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

• Antialergic
• UNIC PE PIATA CU O CONCENTRATIE 
MINIMA DE 80 DE MILIOANE DE BACTERII PE 
MILILITRU
• 100% ingrediente active, naturale
• Sistem de aer conditionat si  ventilatie 
complet curățate
• Acționează în mod activ asupra mirosurilor 
neplăcute
• Reduce riscul aparitiei alergenilor
• Efect eficient și de lungă durată  (6 luni / 
sedința)
• Extrem de ușor și rapid de utilizat
• Curățare profundă, la nivel  microscopic
• Pentru toate autovehiculele
• Sigur pentru toate sistemele de aer AC
• Sigur pentru oameni, animale și mediul 
înconjurător

P C C 99
SOLUTIE PROBIOTICA PENTRU UZ PROFESIONAL

by

PCC99 este un produs organic, îmbogăţit cu prebiotice, pentru o durabilitate și tratare 
a aerului sigura, special conceput pentru placile ultrasonice mari, ce se regasesc in 
aparatele profesionale de igienizare a tubulaturilor de climatizare din autoturisme

PCC99 este o ceaţă generată cu ultrasunete, care poartă probiotice prin aer.

Acţiunea produsului se bazează pe combinaţia de agenţi tensioactivi și probiotice 
care produc enzime mult timp. Aceste enzime descompun murdărie organică, proces 
prin care murdăria este separată de substrat și adusa într-o stare dizolvată sau 
coloidală și este mai ușor de îndepărtat mecanic și / sau fizic.

Acest produs stimulează un microbiom bun. 
Acest produs nu poate fi utilizat ca biocid.

INTOTDEAUNA AGITATI PRODUSUL ÎNAINTE DE UTILIZARE !! 
Urmaţi instrucţiunile dispozitivului cu ultrasunete folosit. 
Nu diluaţi produsul cu apă !!

Depozitati produsul intre 5°C si 45°C.

35



!"#

$"# %"# &"#

!"#$%&'"($)*"+,"+"-"'"(&.+/#(/+".$0/1("(+."+'/(/"&"+2/+/1/'%$/+/./,('$,"+#$+0"#$1"+/#(/+-3'1$("4+"/'&.+,312$($31"(

!1&+/#(/+1/,/#"'"+"/'$#$'/"+"&(3*/5$,&.&.&$+2&-"+('"("0/1(4+#3.&($"

36



!"#$%&'!(%)

*+',&)-,(&#(%.,-(#(%

*+',&)-,(&#(%.,-(#(%
&%*+"#/!(%

-,(')!"#$%&'!(%)0#)

0#1+(!&'!))0+-(!0!(2#&!

'%&0#+&%)!"#$%&'!(%3

'#$-)4+&2'#,&!(%3

5#$%&0#+&#

SISTEM PROFESIONAL DE CURATARE SI IGIENIZARE A TUBULATURII A/C
PENTRU AUTOVEHICULE SI SPATII MICI SI MEDII

!"

SISTEME PROFESIONALE DE CURATARE SI IGIENIZARE A TUBULATURII A/C
PENTRU AUTOVEHICULE SI SPATII MICI SI MEDII
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  Curatarea cu probiotice este o adevarata revolutie mondiala în igiena si curatare durabila. 
Este solutia pentru tot felul de probleme care sunt rezultatul anilor de utilizare gresita a 
agentilor de curatare si dezinfectiei chimice. Produsele probiotice (PIP) sunt sigure pentru 
oameni si animale ca niciun altul, benefice pentru mediu (Ecobenefit) si cu performante 
ridicate. Produsele se regasesc cu succes în peste 58 de tari.

Detergenti organici pentru zona 
HORECA, SISTEMUL SANITAR SI DE INVATAMANT

P R O B I O L I F E 



PRINCIPIILE DE BAZA

De ce curățăm?
Sunt două motive importante pentru care trebuie să 
curățăm.
- Aspectul estetic: pentru a face o suprafață mai         atrac-
tivă vizual: cum sunt ferestrele, curățirea mașinii, a 
podelelor...
- Aspectul funcțional: ar putea fi necesară curățirea unei 
suprafețe înainte unui tratament sau al unei acțiuni speci-
fice pe suprafața respectivă, cum ar fi    degresarea înainte 
de vopsire.

Ce este curățirea?
Curățirea este îndepărtarea murdăriei. Murdăria      trebuie 
mutată din punctul A (de care nu aparține) în punctul B 
(unde îi este locul).
Pentru a realiza acest lucru, murdăria:
- Trebuie îndepărtată de pe suprafață
- Trebuie să devină transportabilă
- Trebuie să fie transportată

Acțiune chimică
Aceasta se referă la agentul de curățare folosit. Chimia 
agenților de curățare este tratată detaliat în capitolul 
următor.

Durata
Aceasta înseamnă timpul total care este necesar pentru a 
face curățirea. 
Pentru asta există patru principii importante. Acestea sunt 
rezumate în cercul Sinner.

Cercul Sinner
Eficiența curățării este determinată întotdeauna de 
următorii patru factori:
- Acțiunea chimică 4
- Durata
- Temperatura
- Acțiunea mecanică/fizică

Acești parametri sunt prezentați de chimistul german 
Sinner într-un cerc. Acest cerc reprezintă procesul de 
curățare. Într-o situație ideală, sunt la fel de importanți toți 
cei patru factori (vezi Figura 1). 
Cu toate acestea, o astfel de situație ideală apare foarte 
rar sau niciodată. Accentul se pune întotdeauna pe unul 
sau mai mulți dintre acești factori.

Durata include:
 - Pregătirea
 - Aplicarea produsului
 - Timpul de expunere
 - Prelucrarea suprafeței
 - Clătirea
 - Uscarea
 - Curățarea

Temperatura
Aceasta se referă la temperatura produsului aplicat, 
temperatura suprafeței care trebuie să fie curățată, 
temperatura apei de clătire, temperatura mediului, ...
În general, cu cât este mai mare temperatura cu atât este 
mai bună curățarea. Este evident faptul că, în funcție de 
aplicație, există o temperatură maximă.

Acțiunea mecanică/fizică 
Aceasta se referă la metoda de curățire:
- Pulverizarea și îndepărtarea
- Curățarea cu buretele
- Curățarea sub înaltă presiune
- Băi de degresare/ultrasunete
- Exfoliere și ștergere cu mopul
- Măturători
- Curățătorii pentru covoare etc
Alegerea acțiunii mecanice corecte determină într-o foarte 
mare măsură rezultatul curățării.
Implementarea optimă a cercului Sinner asigură curățarea 
eficientă
Trebuie să reținem tot timpul faptul că dacă un factor (de 
ex: durata) este redus, trebuie combinat cu mărirea unui alt 
factor (de ex: temperatura).

Studiu de caz al cercului Sinner
Cercul Sinner poate fi explicat în continuare      folosind un 
exemplu cum ar fi spălarea farfuriilor. În condiții obișnuite, 
farfuriile sun spălate manual (acțiune mecanică) și cu puțin 
detergent de vase (= acțiune chimică). 
Atunci când folosim apă fierbinte, este necesar mai puțin 
timp și o acțiune mecanică mai mică pentru a spăla farfu-
riile. În acest caz cercul Sinner arată ca în Figura 2. Farfu-
riile pot fi spălate și cu ajutorul unei mașini de spălat vase 
(vezi Figura 3).  
În acest caz, factorii durată și temperatură devin mai 
importanți ceea ce are ca rezultat un factor mecanic mai 
puțin important.

. 

40



SUPORTUL CHIMIC
AGENȚI TENSIOACTIVI  DE SUPRAFAȚĂ

Tensiunea la suprafata
Ingredientele de bază ale unui agent de curățare sunt 
tensidele, cunoscute de asemenea sub numele de agenți 
activi de suprafață sau agenți tensioactivi. Aceste ingredi-
ente vor face ca tensiunea superficială a apei să scadă. 
Acest lucru permite să fie acoperită o suprafață mai mare, 
cu aceeași cantitate de apă. 
In plus, apa va îndepărta mai ușor murdăria. Din cauza 
tensiunii la suprafață apa are caracteristici care duc la 
formarea de picături, și nu se distribuie uniform pe o 
suprafață. Moleculele de apă se atrag puternic între ele 
formând picături și mai mari. Prin adăugarea de agenți de 
suprafață, tensiunea la suprafață este micșorată, iar apa 
se va răspândi mai ușor pe suprafață în loc să formeze 
picături (vezi Figura 4).

Structura agentilor tensioactivi
Un agent tensioactiv de suprafață este alcătuit din două 
părți: o parte hidrofobă și o parte hidrofilă. 
De obicei, ei vorse vorbește despre un cap  hidrofil și o 
coadă hidrofobă. 
Partea hidrofilă are o afinitate puternică cu apa. 
Porțiunea hidrofobă respinge apa, și are o preferință 
pentru grăsimi.

Agentii tensioactivi si uleiul
Uleiul și grăsimea vor fi încapsulate de agenții   tensioactivi 
de suprafață. Coada hidrofobă este lipită în interiorul 
particulelor de grăsime. 
Capetele de hidrofile rămân pe suprafața particulei de 
grăsime. Ca urmare, particulele de grăsime devin solubile în 
apă și pot fi transportate odată cu apa.

Agenti tensioactivi anionici
Agenții tensioactivi de suprafață anionici au un cap 
încărcat negativ. În general, ei sunt agenți de spumare 
puternici, dar au o capacitate mai mică de a îndepărta 
uleiul și grăsimea. Din aceste motive, ele sunt adesea 
folosite în produsele cosmetice; ei fac spumă dar nu sunt   
degresanți atât de puternici astfel încât pielea nu se 
deshidrateaza prea mult.

Agenti tensioactivi neionici
Agenții tensioactivi de suprafață neionici au un cap care nu 
este încărcat. 
Acești agenți tensioactivi de suprafață sunt adesea 
utilizați în combinație cu agenți tensioactivi anionici, 
deoarece aceștia influențează în mod pozitiv acțiunea 
celuilalt (ceea ce este dezactivarea celor neionici?). 
În plus, acțiunea agenților tensioactivi neionici va fi afec-
tată doar de apa dură.
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Agenti tensioactivi de suprafata cationici 
Agenții tensioactivi de suprafață cationici au un cap 
încărcat pozitiv. Agenții tensioactivi cationici sunt agenți 
de curățare mai puțin buni, dar sunt deseori combinați cu 
agenți tensioactivi de suprafață neionici. Ei au tendința de 
a se atașa puternic de diferite suprafețe și să le facă 
antistatice.

Agenti tensioactivi atmosferici
Sarcina agenților tensioactivi amfoterici depinde de 
aciditatea soluției. Într-un mediu acid aceștia se comportă 
ca agenți tensioactivi anionici. 
Într-un mediu alcalin comportamentul lor este la fel ca al 
agenților tensioactivi cationici

AGENȚI DE COMPLEXARE
În anumite zone, alimentarea cu apă conține o mulțime de 
calciu (= apa dură). Acesta este un dezavantaj major în 
lumea curățării. 
Agenții tensioactivi se caracterizează prin faptul că au o 
afinitate mai mare pentru calciu decât pentru murdărie. 
Legarea agenților tensioactivi de calciu are ca rezultat 
pierderea parțială a efectului de curățare. 
Pentru a contracara această problemă, agenți de complex-
are se adaugă la agenții de curățare, deoarece aceștia se 
leaga de calciu chiar mai bine decât agenții tensioactivi de 
suprafață.

Regulatori de pH
pH-ul unui produs eSte un număr care ne arată aciditatea 
unui anumit produs. 
Scara pH-ului este gradată de la 0 la 14. Produsele care au 
pH-ul mai mic decât 7 sunt considerate acide în timp ce 
produsele care au un pH mai mare decât 7 sunt considerate 
alcaline. Un pH cu valoarea 7 este neutru.
Vorbind în general, produsele care au pH-ul mai mic decât 3 
sau mai mare decât 11, sunt  considerate agresive/corozive. 

Astfel de produse pot afecta diferite materiale dar și 
pielea. Figura 11 prezintă o vedere generală a scării pH-ului.
În general, de cele mai multe ori sunt folosiți agenți de 
curățare acizi pentru a elimina calciul (decalcifiere) sau 
rugina. Agenții de curățare alcalini acționează foarte 
puternic pe toate tipurile de murdărie și grăsime.

FUNDAMENTAREA BIOLOGICĂ A 
AGENȚILOR DE CURĂȚARE

ACTIUNEA ENZIMATICA

Definiția enzimelor
Enzima este o proteină care poate accelera o   anumită 
reacție fără a fi consumată de aceasta. Enzima este 
eliberată de fiecare dată și poae participa la reacția 
următoare.
Enzima se atașează la o anumită substanță  (= substrat) și 
se va tăia în bucăți, ceea ce reduce substratul. Enzimele 
sunt, în general, specifice pentru un anumit substrat; acest 
lucru înseamnă că o enzimă poate reacționa numai cu un 
singur tip de substrat. De exemplu, enzima X va fi capabilă 
să reacționeze numai cu substratul X și enzima Y nu va avea 
niciun efect asupra  substratului X.
E n z i m a + S u b s t r a t < - > E n z i m a - S u b s t r a t - C o m p l e x < - > 
Enzima+Produs

Funcția în agenții de curățare
Enzimele sunt adăugate la agenții de curățare pentru a 
descompune substraturile organice (de exemplu, grăsimi, 
zaharuri, proteine, ...). 
 Cu toate acestea, valoarea pH-ului unui produs individual 
nu spune prea multe. Există unele excepții de la regulă. 
Firma noastra are o gamă de produse cu un pH foarte mare 
(> 11). În mod normal, acestea ar trebui să fie agresive. 
Oricum, nu acesta este cazul. 
Firma noastra folosește un concept unic pentru a atinge 
acest pH ridicat, dar păstrează produsul de bază non-agre-
siv. pH-ul ridicat este realizat printr-o acțiune "sinerget-
ică". Acest lucru înseamnă că sunt combinate diferite 
substanțe, cu scopul de a obține un efect "constructiv". 
Există mai multe rapoarte de testare disponibile care arată 
că  produsele nu sunt agresive pentru suprafete lavabile, și 
nici pentru piele. 
Prin urmare, Firma noastra are o gamă frumoasă de 
produse de curățare extrem de eficiente, dar și sigure.Ele 
își găsesc o aplicare mare la detergenții de rufe pentru 
îndepărtarea tuturor tipurilor de pete. 
De obicei, acest lucru este menționat pe ambalaj, sub formă 
de "biologic activ".

Dezavantajele agenților enzimatici de curățare
Deoarece enzimele sunt substrat specific și, de exemplu, 
descompun numai grăsimile, acțiunea unui produs depinde 
de tipul de murdărie și enzimele prezente în produs. 
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Dacă există grăsimi prezente ca impuritate, iar în cazul în 
care produsul nu conține o lipază (= enzimă care descom-
pune grăsimi), atunci produsul nu va fi eficient.
Acțiunea produsului depinde așadar de enzimele pe care 
producătorul le-a adăugat. Și, din moment ce enzimele sunt 
un ingredient scump, există, de obicei, doar un număr 
limitat de enzime adăugate, care limitează spectrul de 
activitate.
O enzima este o proteină, iar proteinele sunt foarte sensi-
bile la condițiile externe și sunt   eficiente numai în zone 
foarte limitate (de exemplu, pH neutru și o temperatură 
între 20-30 ° C). 
La o temperatură, aciditate și umiditate diferită, ... activi-
tatea unei enzime se oprește. 
După modificarea ulterioară a condițiilor optime, se va 
produce denaturarea enzimei (= o formă de coagulare) și 
enzima își pierde activitatea.
Asta înseamnă că în realitate o enzimă rămâne activă numai 
pentru maxim de câteva ore.

ACTIUNEA BACTERIANA

Definiția bacteriei
O bacterie este un organism unicelular, care nu poate fi 
observată cu ochiul liber. Acestea sunt vizibile doar la 
microscop și se găsesc peste tot. 
În viața noastră de zi cu zi suntem înconjurați de 
nenumărate bacterii. Din fericire, cele mai multe bacterii 
sunt inofensive; dar știm mai ales aceste bacterii ne 
îmbolnăvesc (de exemplu MRSA – stafilococul auriu rezistent 
la antibiotice ...). 
Alte bacterii sunt chiar utile; gândiți-vă numai la bacteriile 
din sistemul nostru digestiv.
Bacteriile se pot multiplica, de asemenea, foarte repede. În 
condiții favorabile, acestea se pot multiplica la fiecare 20 
de minute.

Funcția în agenții de curățare
Bacteriile se caracterizează prin faptul că pot produce 
enzime pentru a descompune substratul organic și folosirea 
acestuia ca sursă de hrană. Producerea de enzime depinde 
de produse alimentul/substratul care este disponibil. 
Dacă o bacterie ajunge pe o suprafață prin intermediul 
curățării, atunci bacteria incepe sa produca enzimele 
necesare pentru a consuma murdăria (= substrat organic) 
prezentă pe acea suprafață. Un agent de curățare bacteri-
ană se asigură, cu alte cuvinte, că în orice caz sunt          
produse enzimele adecvate. Dacă în mediu există numai 
grăsime, atunci  bacteria va produce enzime numai pentru 
a descompune grasimile si nupentru a descompune 
proteinele. Bacteriile vor rămâne active pe suprafețe  
perioade relativ lungi, deoarece acestea sunt mai puțin 
sensibile la condițiile externe, cum ar fi temperatura și 
aciditatea. Ele rămân active timp de câteva zile după 
curățare și, prin urmare, asigură un efect prelungit de 
curățare biologică. Enzimele pot provoca reacții alergice 
(de exemplu, prin inhalare, în contact cu pielea, ...). 
Persoanele care sunt predispuse la acest lucru, pot fi 
afectate în mod neplăcut atunci când  utilizează agentul de 
curățare

Dezavantajele agenților de curățare bacteriană
Spre deosebire de enzime, bacteriile sunt  organisme vii. 
Acest lucru face mult mai dificilă producerea unui agent de 
curățare bacteriană stabil în comparație cu ceea ce face 
un agent de curățare enzimatică stabil.
Stabilizarea bacteriilor din agenți de curățare necesită o 
tehnologie avansată, în care un rol important îl joacă 
diverși parametri (de exemplu condițiile osmotice, pH-ul, 
aciditatea și alegerea componentelor chimice din agentul 
de curățare)
Aspectele legate de stabilitate sunt problema numărul unu 
pentru noile companii care încep cu producerea de soluții 
de curățare bacteriene și care pot fi recunoscute prin 
schimbarea produsului, producerea de mirosuri neplăcute

CONCLUZII
Agenții de curățare enzimatică au intrat pe piață în urmă 
cu zeci de ani și apoi au fost foarte inovativi. Aceștia erau 
agenți de curățare oriunde se adăuga un vârf de cuțit 
"prietenos mediului".
Curând a devenit clar faptul că agenții de curățare 
enzimatică au fost doar o parte a soluției din cauza proble-
melor cunoscute (de exemplu: acțiune limitată, stabilitate, 
...).
De zeci de ani ceva părea să nu fie în regulă și trebuia aflat 
ce anume... Firma noastra a petrecut mult timp și a 
consumat multe resurse pentru a dezvolta agenți de 
curățare bacteriană buni și stabili, care să asigure o 
activitate puternică  prelungită, în comparație cu agenții 
de curățare enzimatică. 
Viitorul se află clar în agenții de curățare bacterienă! 
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PROBIOTICA IN EVOLUTIE (PIP)
PROBLEME DE FOND

Zona antibioticelor și dezinfectanților
O gamă largă de agenți patogeni (= care cauzează boli) 
bacterii și ciuperci provoacă numeroase probleme de 
sănătate la oameni și    animale. Unele exemple sunt Cam-
phylobacter, Candida, Clostridium, E. coli, Legionella, 
listeria, Salmonella, Staphylococcus (bacterii  intraspital-
icești, MRSA), si Streptococcus. 
În plus, pe lângă pericolul pe care aceste organisme îl 
aduce intimității tuturor, ele comportă de asemenea 
pierderi economice uriașe, cum ar fi creșterea mortalității 
animalelor (agricultură), pierderi de producție (produse            
alimentare) și creșterea costurilor de sănătate (bacteriile 
intraspitalicești). 
Descoperirea antibioticelor și a dezinfectanților a oferit o 
solutie in lupta mare impotriva acestor bacterii. Atunci 
când în timpul celui de al doilea război mondial a fost 
aplicat în practică primul  antibiotic pe bază de penicilină, 
acesta s-a  dovedit a fi un panaceu pentru suprimarea             
infecției. În deceniile care au urmat, aceste substanțe 
chimice au fost utilizate în totalitate. Astfel s-a mers pe 
ipoteza că bolile și bacteriile ar putea fi eradicate pentru 
totdeauna.
Din păcate, destul de curând avea să devină clar faptul că 
bacteriile au început să se opună  antibioticelor folosite de 
obicei. Au devenit rezistente. Asta înseamnă că un anumit 
agent patogen nu mai este afectat de o doză de antibiotic 
administrată. Astfel vindecarea este îngreunată.
Într-o fază ulterioară au apărut bacteriile multi-rezistente. 
Acestea sunt bacteriile care sunt rezistente la orice tip de 
antibiotice. Cunoscuta bacterie MRSA (stafilococul auriu 
multi-rezistent) a fost una dintre primele care au apărut. 
Această bacterie încă mai provoacă probleme mari în        
spitalele din întreaga lume.
Problema bacteriilor multi-rezistente a condus la începutul 
unei evoluții proaste și periculoase în ceea ce privește 
igiena generală. Dintr-o dată s-a pus un accent puternic pe 
"igienizarea" unei zone. S-a folosit motto-ul: dacă bacteriile 
nu se pot eradica cu antibiotice, odată ce acestea au 
cauzat boli, ar trebui să fie ucise chiar pe și în jurul tuturor 
oamenilor. 
În ultimii zece ani am asistat la o creștere  dramatică a 
vânzărilor de dezinfectanți care devin din ce în ce mai mult 
dispozitive ”normale” de uz casnic prevăzute cu substanțe 
chimice  periculoase. Consecințele sunt dramatice. 
În ultimii ani am observat că multe dintre              bacteriile 
rezistente dezvoltă rapid rezistență și la acești dezinfec-
tanți. Este limpede faptul că epoca antibioticelor și a 
dezinfectanților se apropie de sfârșit și că este necesară o 
alternativă cum este aceea a curățării probiotice.

Biofilmul
Un biofilm este o agregare complexă de microorganisme 
într-o matrice protectoare și adezivă. Cu toate că pot 
apărea nenumărate și diferite tipuri de biofilm, ele au unele 
caracteristici în comun: ele sunt atașate la un (suport) de            

suprafață, au o structură neregulată, uneori trag la 
comunitatea microbiană foarte diversă, și sunt puternic 
întărite de matricea extracelulară a  substanțelor polim-
erice . 
În cel mai scurt timp, biofilmul crește într-o structură 
macroscopică cu care se produce o matrice foarte 
persistentă care protejează   microorganismele de lumea 
exterioară.
Un biofilm matur este o structură foarte  complexă, în care 
diferitele micro-organisme  interacționează între ele și 
fiecare îndeplinește propriile funcții metabolice. Scopul lor 
comun: protejarea lumii exterioare și menținerea matricei 
de protecție. Matricea extracelulară poate fi văzută ca un 
"lipici" care ține întreagul biofilm la un loc.
 Acesta este compus din polimeri, care sunt numite generic 
substanțe polimerice celulare sau exopolizaharide (EPS). 
Această matrice protejează celulele și permite comunicar-
ea internă prin  utilizarea semnalelor biochimice. De aseme-
nea, vor exista de multe ori "canale" găsite în matrice, care 
permit transportul de nutrienți. 
Este cunoscut faptul că microorganismele  dintr- un biofilm 
se va comporta diferit. Acestea sunt adesea mai pato-
genice și sunt mai rezistente (de până la 1000 de ori) 
îndeosebi la antibiotice, detergenți și biocide.

CONCEPTUL PIP

Gestionarea microbiana
Una dintre alternativele de dezinfecție este  gestionarea 
microbiană. Bacteriile sunt vitale pentru viața pe pământ. 
Majoritatea bacteriilor sunt utile. Prin urmare, nu este 
recomandabil să se scape de toate. În schimb, ar putea fi 
mai bine să se depună eforturi pentru un echilibru sănătos 
între bacterii, astfel încât riscul de bacterii dăunătoare să 
fie mult mai mic. 
Cu gestionarea microbienă încercați să realizeze o micro-
floră stabilă în zonă, nu prin lupta  împotriva bacteriilor, ci 
prin lupta cu ele. 
Acest lucru poate fi realizat prin agenții de curățare  
probiotică de la noi.
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Modul de abordare al biofilmului
Formarea și prezența biofilmului este, după cum arată și 
numele în mod clar, o problemă de natură biologică. Este 
cunoscut faptul că un biofilm se va apăra puternic și 
eficient împotriva tuturor tipurilor de substanțe chimice, 
cum ar fi detergenții, biocidele și antibioticele. 
Singura modalitate de a împiedica formarea biofilmelor și 
de a îndepărta eficient cazurile existente, este prin utiliza-
rea de infiltranți biologici din interior care să facă munca 
lor. 
Bacteriile probiotice din produsele PIP de la noi asigură ca:
1. Acumularea blocurilor de bază, cum ar fi proteinele, 
zaharurile și gliceridele vor fi consumate, și prin urmare, nu 
sunt disponibile pentru acumularea unei matrice extracelu-
lare. Astfel, acestea evită pro-activ formarea               bio-
filmului;
2.Biofilmul activ prezent va fi întrerupt. 
Bacteriile probiotice vor fi admise la biofilm, unde pot 
acționa asupra componentelor matricei din interior, astfel 
încât acesta este mai slab. Bacteriile PIP consumă de 
asemenea o mare parte din  nutrienți, astfel încât este 
împiedicată o creștere sau o restabilire a biofilmului. Astfel, 
biofilmul existent va slăbi și se va descompune.
3.După înlăturarea biofilmului, suprafața se va menține 
curată timp îndelungat.

Compoziția curățării probiotice
Între produsele de curățare Probiotice există și așa-nu-
mitele produse "verzi" produse de curățat care în primul 
rând o curățare superficială;  îndepărtarea murdăriei 
vizibile. Pentru a  fundamenta aspectul verde al produselor 
PIP, firma noastra a solicitat și a obținut eticheta  ecologică 
pentru versiunea non-probiotică a produselor PIP. 
Ei au făcut acest lucru, deoarece bacteriile nu sunt incluse 
în criteriile de etichetare ecologică actuale. Produsele PIP 
sunt astfel produse etichetate ecologic cu adaos de 
bacterii probiotice.
În plus agenții de curățare probiotici conțin o combinație 
de enzime si bacterii probiotice, care sunt responsabile 
pentru curățarea cu efect  ulterior. Acestea oferă o 
stabilizare a microflorei. Pe lângă , bacteriile probiotice 
asigură și, o “ocupare" a suprafețelor cu bacterii "bune"             
inofensive. 

Ca urmare, nu mai este suficient spațiu disponibil pentru 
alimente și alte organisme care "aterizează" pe suprafață 
și reduce riscul de dezvoltare a bacteriilor periculoase. Cu 
agenții de curățare probiotici faceți de fapt două lucruri în 
același timp: pe de o parte, o microfloră sănătoasă care va 
fi aplicată pe suprafețe, pe de altă parte, nu mai folosiți 
dezinfectante chimice și periculoase astfel încât rezistența 
bacteriilor nu mai este încurajată.

APLICATII IN SISTEMUL DE   
SANATATE

Generalități
Produsele pentru îngrijirea sănătății dezvoltate de firma 
noastra sunt inițial detergenți ”obișnuiți” care garantează 
o bună curățare a suprafețelor tratate. Cu toate acestea, 
ca ingredient  suplimentar s-au adăugat bacterii probio-
tice, care printr-o ședere îndelungată asigură un mediu 
curat, sănătos și stabil (spital). 
O omitere în programul de curățare din cauza lipsei de 
personal sau din cauza uitării nu va da naștere la o scădere 
a igienei cu un risc potențial mai mare de infectie, și asta 
datorită produselor PIP Healthcare. Natura biologică 
(prietenoase mediului, biodegradabile) a produselor PIP 
Healthcare, le face de asemenea mai sigure și mai plăcute 
pentru personalul de curățenie care  lucrează cu ele.
Produsele PIP Healthcare au fost dezvoltate și validate 
inițial în spitale. Cu toate acestea, rezultatele foarte bune 
ne permit să tragem concluzia că această curățare probi-
otică este în general mult mai mult aplicabilă. 
Cu toate acestea, întregul sector vizat de PIP Healthcare 
este dedicat tuturor instituțiilor în care oamenii vin 
frecvent în contact cu fiecare loc în care igiena sau 
sănătatea reprezintă o  potențială problemă.
Aceste instituții includ:
- Spitale, cabinete medicale și de practicare a  stomatolo-
giei, fizioterapiei, ...
- Creșe, cămine
- Instituții de psihiatrie
- Reabilitare
- Cluburi sportive

45



Rezultate
Pentru a valida eficacitatea produselor PIP Healthcare, a 
fost realizat un studiu aprofundat in colaborare cu Spitalul 
Lokeren, Universitatea din Gent și compania de consultanță 
Avecom NV. Aprobat de către comitetul de etică (og217) 
studiu clinic oficial (B2652006814) a arătat că în compara-
ție cu dezinfectarea convențională,  dezinfectarea cu 
probiotice de curățare PIP Healthcare a avut ca rezultat un 
mediu spitalicesc distinct mai sigur și mai igienic. 
Cu toate că analizele 4000 au produs o cantitate semnifi-
cativa de dovezi pentru eficacitatea curățării cu PIP 
Healthcare, doar patru grafice reprezentative sunt prezen-
tate în faza a 2-a a studiu clinic de mai jos. Graficele indică 
numărul măsurat de bacterii într-un anumit tip (a se vedea 
graficul din titlu). Linia neagră reprezintă numărul de etaje, 
cu curățare convențională; linia verde este pentru numărul 
de etaje, cu curățare PIP Healthcare.

Efectul mediu al curățării cu PIP Healthcare pentru anumite 
grupuri de bacterii a fost:
- Numărul total de bacterii + 10%
- Numărul de bacterii coliforme (Indicator igienă): - 50%
- Numărul de bacterii S. aureus (SAMS, MRSA): - 80%
- Numărul de bacterii Clostridium difficile: - 90%
Mai multe rezultate și descrieri detaliate ale studiului pot fi 
găsite în raportul de studiu al Universității din Ghent si la 
Avecom NV., la cerere.

Produse
Gama de bază a produselor probiotice de îngrijire a 
sănătății constă în agenți de curățare pentru  pardoseli, 
sanitare și interioare care pot fi folosiși cu ușurință pentru 
a înlocui "agenții standard” de curățare. In cele mai multe 
cazuri, sunt înlocuite numai produsele, și nu ar trebui să 
existe nici o schimbare efectuată în protocolul de curățare.
Gama produselorl de bază poate fi extinsă și la alte 
produse probiotice. Aici ne gândim la un săpun probiotic și 
gel pe bază de alcool pentru igiena optimă a mâinilor, și la 
un spray probiotic pentru textile destinat problemelor 
legate de praf, acarieni și alergeni.
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MULTI PURPOSE PRO
DETERGENT ORGANIC DIN GAMA ECOFORCE PENTRU MURDARIE GREA

PROPRIETĂŢI

- 100% ORGANIC

- Este un produs alcalin, pe bază de apă

- Curăţă și degresează mai adânc
și mai rapid, cu economii de timp
până la 70%.

- Este sigur de utilizat pe toate 
suprafeţele lavabile 

- Îndepărtează toată murdăria fără efort
de pe orice suprafaţă.

- Este foarte concentrat și ca rezultat 
extrem de rentabil in folosinta.

MOD DE AMBALARE
Sticle de HDPE de 1000 ml

DESCRIERE:
MULTI PURPOSE PRO este un detergentși degresant organic , din
gama de produse extrem de versatilă ECOFORCE și este foarte eficient
și concentrat, potrivit pentru o gamă largă de aplicaţii.

POTRIVIT PENTRU :
- îndepărtarea vopselei umede
- curăţarea petelor industriale de ulei
- degresare
- curăţarea motoarelor de mașinii
- curăţarea mașinilor industriale
- curăţarea funinginii
- îndepărtarea petelor de benzină

NOTA IMPORTANTA:
Nu aveti nevoie de mănuși sau echipament de protecţie in exploatare
Ambalajul nu poate fi reutilizat și când aţi terminat, clătiţi și aruncaţi în 
conformitate cu legile privind reciclarea din tara dvs.
Nu folositi produsul nediluat pe suprafete din piatra naturala - pot aparea
pete

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

GHID DE DILUTII:
Soluţia va fi diluată de la 5% în funcţie de tipul și gradul de murdăria care 
trebuie curăţată

ATENTIE!
Depozitati produsul intre 5°C and 45°C. 

DO NOT SWALLOW
KEEP AOUT OF THE REACH OF 
CHILDREN
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F L O O R   P L U S
DETERGENT ORGANIC DIN GAMA ECOFORCE PENTRU MURDARIE GREA

PROPRIETĂŢI

- 100% ORGANIC

- Este un produs alcalin, pe bază de apă

- Curăţă și degresează mai adânc
și mai rapid, cu economii de timp
până la 70%.

- Este sigur de utilizat pe toate 
suprafeţele lavabile 

- Îndepărtează toată murdăria fără efort
de pe orice suprafaţă.

- Este foarte concentrat și ca rezultat 
extrem de rentabil in folosinta.

MOD DE AMBALARE
Sticle de HDPE de 1000 ml

DESCRIERE:
FLOOR PLUS este un detergent și degresant  organic , din
gama de produse extrem de versatilă ECOFORCE și este foarte eficient
și concentrat, potrivit pentru o gamă largă de aplicaţii.
Curăţă și degresează rapid biofilmul, reduce încărcatura microbiană și
oferă protecţie de lungă durată
Potrivit pentru utilizare în special în zonele cu trafic pietonal intens , cum 
ar fi hoteluri, restaurante, săli de evenimente săli de clasă, gradinite etc

POTRIVIT PENTRU :
- linoleum și alte suprafeţe lavabile
- parchet laminat
- podele din piatră naturală
- pardoseli cu gresie
- marmură și granit

NOTA IMPORTANTA:
Nu aveti nevoie de mănuși sau echipament de protecţie in exploatare
Ambalajul nu poate fi reutilizat și când aţi terminat, clătiţi și aruncaţi în 
conformitate cu legile privind reciclarea din tara dvs.
Nu folositi produsul nediluat pe suprafete din piatra naturala - pot aparea
pete

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

GHID DE DILUTII:
Soluţia va fi diluată de la 5% în funcţie de tipul și gradul de murdăria care 
trebuie curăţată

ATENTIE!
Depozitati produsul intre 5°C and 45°C. 

DO NOT SWALLOW
KEEP AOUT OF THE REACH OF 
CHILDREN
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SANITARY EXTRA
DETERGENT ORGANIC DIN GAMA ECOFORCE PENTRU MURDARIE GREA

PROPRIETĂŢI

- 100% ORGANIC

- Este un produs alcalin, pe bază de apă

- Curăţă și degresează mai adânc
și mai rapid, cu economii de timp
până la 70%.

- Este sigur de utilizat pe toate 
suprafeţele lavabile 

- Îndepărtează toată murdăria fără efort
de pe orice suprafaţă.

- Este foarte concentrat și ca rezultat 
extrem de rentabil in folosinta.

MOD DE AMBALARE
Sticle de HDPE de 1000 ml

DESCRIERE:
SANITARY EXTRA   este un detergent și degresant organic , din
gama de produse extrem de versatilă ECOFORCE și este foarte eficient
și concentrat, potrivit pentru o gamă largă de aplicaţii.

POTRIVIT PENTRU :
- podele de baie
- vasele de toaletă
- căzi și dușuri
- chiuvete și alte elemente intens utilizate în băi

NOTA IMPORTANTA:
Nu aveti nevoie de mănuși sau echipament de protecţie in exploatare
Ambalajul nu poate fi reutilizat și când aţi terminat, clătiţi și aruncaţi în 
conformitate cu legile privind reciclarea din tara dvs.
Nu folositi produsul nediluat pe suprafete din piatra naturala - pot aparea
pete

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

GHID DE DILUTII:
Soluţia va fi diluată de la 5% în funcţie de tipul și gradul de murdăria care 
trebuie curăţată

ATENTIE!
Depozitati produsul intre 5°C and 45°C. 

DO NOT SWALLOW
KEEP AOUT OF THE REACH OF 
CHILDREN
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AUTOMATIC CLEAN
DETERGENT ORGANIC DIN GAMA ECOFORCE PENTRU MURDARIE GREA

PROPRIETĂŢI:

- 100% ORGANIC

- Este un produs alcalin, pe bază de apă

- Curăţă și degresează mai adânc
și mai rapid, cu economii de timp
până la 70%.

- Este sigur de utilizat pe toate 
suprafeţele lavabile 

- Îndepărtează toată murdăria fără efort
de pe orice suprafaţă.

- Este foarte concentrat și ca rezultat 
extrem de rentabil in folosinta.

MOD DE AMBALARE
Sticle de HDPE de 1000 ml

DESCRIERE:

POTRIVIT PENTRU SPALAREA:

NOTA IMPORTANTA:
Nu aveti nevoie de mănuși sau echipament de protecţie in exploatare
Ambalajul nu poate fi reutilizat și când aţi terminat, clătiţi și aruncaţi în 
conformitate cu legile privind reciclarea din tara dvs.
Nu folositi produsul nediluat pe suprafete din piatra naturala - pot aparea
pete

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

GHID DE DILUTII:
Soluţia va fi diluată de la 5% în funcţie de tipul și gradul de murdăria care 
trebuie curăţată

ATENTIE!
Depozitati produsul intre 5°C and 45°C. 

DO NOT SWALLOW
KEEP AOUT OF THE REACH OF 
CHILDREN

AUTOMATIC CLEAN este un detergent organic, din gama ECOFORCE,
extrem de versatil și foarte eficient și concentrat, potrivit pentru
spălarea și igienizarea suprafeţei cu ajutorul dispozitivelor de curăţare 
automată cum ar fi mașini tip MONODISC

- podele din piatră naturală
- pardoseli din marmură sau granit
- podele din gresie

PRODUCTIE REDUSA DE SPUMA - MAI PUTINE CLATIRI
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PROPRIETĂŢI:
DESCRIERE:

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

DO NOT SWALLOW
KEEP AOUT OF THE REACH OF 
CHILDREN

B I O   S H I E L D
SOLUTIE PROBIOTICA, GATA DE UTILIZAT, PENTRU SUPRAFETE

BIO SHIELD este o soluţie organică gata de utilizare, îmbogăţită cu
bacterii probiotice.
Potrivit pentru curăţarea tuturor tipurilor de contaminare organică de 
pe  orice suprafaţă cu care intrăm direct și frecvent în contact tactil.

Efectul produsului se bazează pe probiotice care produc enzime pentru
o perioadă lungă de timp. Aceste enzime descompun reziduurile
organice, care se separă de substrat și le dizolva pentru a fi mai ușor de 
îndepărtat mecanic.

Acest produs este un agent de curăţare și nu poate fi utilizat ca biocid.

POTRIVIT PENTRU :
- suprafeţe intens utilizate
- blaturi de bucătărie restaurant / pub
- suprafeţe unde se prepară mâncarea
- blaturi de bar

ATENTIE!
Depozitaţi produsele între 5 ° C și 45 ° C.

- 100% ORGANIC
- acţiune foarte puternică
- sigur de utilizat pe toate suprafetele 
lavabile
- detergenţi moderni combinaţi
cu probiotice oferă curăţare in 
adâncime, la nivel microscopic
- reduce considerabil riscul de
mirosuri neplăcute și le combate
activ
- ajută la formarea și menţinerea unei
microflore sănătoasă pe suprafeţe

MOD DE AMBALARE
Sticle HDPE de 500 ml cu cap spray

NOTĂ IMPORTANTĂ
Nu este nevoie de mănuși sau echipament de protecţie
Ambalajul nu poate fi reutilizabil și, după terminare, clătiţi și aruncaţi
în conformitate cu legile privind reciclarea din ţara dvs. 51



PROPRIETĂŢI:
DESCRIERE:

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

DO NOT SWALLOW
KEEP AOUT OF THE REACH OF 
CHILDREN

SURFACE PLUS
SOLUTIE PROBIOTICA, GATA DE UTILIZAT, PENTRU SUPRAFETE

SURFACE PLUS este o soluţie organică gata de utilizare, îmbogăţită cu
bacterii probiotice.
Potrivit pentru curăţarea tuturor tipurilor de contaminare organică de 
pe  orice suprafaţă cu care intrăm direct și frecvent în contact tactil.

Efectul produsului se bazează pe probiotice care produc enzime pentru
o perioadă lungă de timp. Aceste enzime descompun reziduurile
organice, care se separă de substrat și le dizolva pentru a fi mai ușor de 
îndepărtat mecanic.

Acest produs este un agent de curăţare și nu poate fi utilizat ca biocid.

POTRIVIT PENTRU :
- mese restaurant / pub
- suprafeţe pe care se consumă alimente
- mese de hotel / noptiere
- uși și ferestre taxiuri / microbuze
- birouri

ATENTIE!
Depozitaţi produsele între 5 ° C și 45 ° C.

- 100% ORGANIC
- acţiune foarte puternică
- sigur de utilizat pe toate suprafetele 
lavabile
- detergenţi moderni combinaţi
cu probiotice oferă curăţare in 
adâncime, la nivel microscopic
- reduce considerabil riscul de
mirosuri neplăcute și le combate
activ
- ajută la formarea și menţinerea unei
microflore sănătoasă pe suprafeţe

MOD DE AMBALARE
Sticle HDPE de 500 ml cu cap spray

NOTĂ IMPORTANTĂ
Nu este nevoie de mănuși sau echipament de protecţie
Ambalajul nu poate fi reutilizabil și, după terminare, clătiţi și aruncaţi
în conformitate cu legile privind reciclarea din ţara dvs. 52



PROPRIETĂŢI:
DESCRIERE:

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

DO NOT SWALLOW
KEEP AOUT OF THE REACH OF 
CHILDREN

MULTI SURFACE
SOLUTIE PROBIOTICA, GATA DE UTILIZAT, PENTRU SUPRAFETE

MULTI SURFACE este o soluţie organică gata de utilizare, îmbogăţită cu
bacterii probiotice.
Potrivit pentru curăţarea tuturor tipurilor de contaminare organică de 
pe  orice suprafaţă cu care intrăm direct și frecvent în contact tactil.

Efectul produsului se bazează pe probiotice care produc enzime pentru
o perioadă lungă de timp. Aceste enzime descompun reziduurile
organice, care se separă de substrat și le dizolva pentru a fi mai ușor de 
îndepărtat mecanic.

Acest produs este un agent de curăţare și nu poate fi utilizat ca biocid.

POTRIVIT PENTRU :
- toate suprafeţele lavabile din casă
- mânerele ușilor
- mese, scaune
- chiuvetele, robinetele de apă
- ecrane de telefon mobil

ATENTIE!
Depozitaţi produsele între 5 ° C și 45 ° C.

- 100% ORGANIC
- acţiune foarte puternică
- sigur de utilizat pe toate suprafetele 
lavabile
- detergenţi moderni combinaţi
cu probiotice oferă curăţare in 
adâncime, la nivel microscopic
- reduce considerabil riscul de
mirosuri neplăcute și le combate
activ
- ajută la formarea și menţinerea unei
microflore sănătoasă pe suprafeţe

MOD DE AMBALARE
Sticle HDPE de 500 ml cu cap spray

NOTĂ IMPORTANTĂ
Nu este nevoie de mănuși sau echipament de protecţie
Ambalajul nu poate fi reutilizabil și, după terminare, clătiţi și aruncaţi
în conformitate cu legile privind reciclarea din ţara dvs. 53



PROPRIETĂŢI:
DESCRIERE:

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

DO NOT SWALLOW
KEEP AOUT OF THE REACH OF 
CHILDREN

G L A S S   S H I N E
SOLUTIE PROBIOTICA, GATA DE UTILIZAT, PENTRU SUPRAFETE

GLASS SHINE este o soluţie organică gata de utilizare, îmbogăţită cu
bacterii probiotice.
Potrivit pentru curăţarea tuturor tipurilor de contaminare organică de 
pe  orice suprafaţă cu care intrăm direct și frecvent în contact tactil.

Efectul produsului se bazează pe probiotice care produc enzime pentru
o perioadă lungă de timp. Aceste enzime descompun reziduurile
organice, care se separă de substrat și le dizolva pentru a fi mai ușor de 
îndepărtat mecanic.

Acest produs este un agent de curăţare și nu poate fi utilizat ca biocid.

POTRIVIT PENTRU :
- toate suprafetele din sticla  - mese - usi - ferestre
- toate elemtele de feronerie si cadru

ATENTIE!
Depozitaţi produsele între 5 ° C și 45 ° C.

- 100% ORGANIC
- acţiune foarte puternică
- sigur de utilizat pe toate suprafetele 
lavabile
- detergenţi moderni combinaţi
cu probiotice oferă curăţare in 
adâncime, la nivel microscopic
- reduce considerabil riscul de
mirosuri neplăcute și le combate
activ
- ajută la formarea și menţinerea unei
microflore sănătoasă pe suprafeţe

MOD DE AMBALARE
Sticle HDPE de 500 ml cu cap spray

NOTĂ IMPORTANTĂ
Nu este nevoie de mănuși sau echipament de protecţie
Ambalajul nu poate fi reutilizabil și, după terminare, clătiţi și aruncaţi
în conformitate cu legile privind reciclarea din ţara dvs. 54
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A B S T R A C T  Dintre bacteriile Bacillus, B. subtilis este specia care produce cei mai mulți compuși antimicrobieni. 
În acest studiu, am analizat activitatea probioticului tulpina B. subtilis 3 împotriva virusului gripal. Efectul antiviral 
al acestei tulpini a fost demonstrat in vitro și in vivo. O nouă peptidă, P18, produsă de tulpina probiotică a fost 
izolată, purificată, sintetizată chimic și caracterizată. Studiile de citotoxicitate nu au demonstrat niciun efect 
toxic al P18 asupra celulelor rinichiului canin Madin-Darby (MDCK), chiar și la cea mai mare concentrație testată 
(100 g / ml). Inhibarea completă a virusului gripal in vitro a fost observată la concentrații de 12,5 până la 100 g /ml. 
Efectul protector al P18 la șoareci a fost comparabil cu cel al fosfatului de oseltamivir (Tamiflu). 
Studii suplimentare vor evalua potențialul peptidei P18 ca compus antiviral și ca un candidat promițător pentru 
dezvoltarea de noi vaccinuri antivirale.

C U V I N T E   C H E I E  Bacillus subtilis, peptidă antivirală, virus gripal, probiotice

 Bacteriile probiotice atrag multă atenție din partea oamenilor de știință și a medicilor ca instrumente importante 
pentru corectarea microbiotei și menținerea stării de sănătate a gazdei. Sunt cunoscute diferite mecanisme pentru 
efectele benefice ale probioticelor, cum ar fi producerea de substanțe antimicrobiene (1, 2), o reglare ascendentă a 
răspunsului imun și o reglare descendentă a răspunsului inflamator (3), stimularea secreției de mucus (4) și maturarea 
celulelor dendritice ( 5), o îmbunătățire a funcției barierei mucoasei intestinale și modularea expresiei genei gazdă (6). 
Bacteriile probiotice prezintă eficacitate în tratamentul și prevenirea diferitelor afecțiuni gastro-intestinale, inclusiv 
boala inflamatorie a intestinului, sindromul intestinului iritabil, enterocolita necrotizantă (7), diareea acută (8) și diareea 
asociată antibioticelor (9, 10). Noile aplicații ale probioticelor sunt concentrate pe condiții influențate de alterarea 
microbiotei intestinale, cum ar fi sindromul metabolic, obezitatea, dermatita atopică și tulburările de dispoziție (11). 
Bacteriile probiotice au fost testate pentru prevenirea și tratamentul infecțiilor virale. Diferite tulpini de Bifidobacterium 
și Lactobacillus au demonstrat efecte benefice în tratarea infecției cu rotavirus la animale și oameni (12-14). 
Unele bacterii probiotice administrate oral stimulează imunitatea respiratorie și cresc rezistența la infecțiile tractului 
respirator viral. Șoarecii infectați care primesc tratament oral sau intranasal cu tulpini de Lactobacillus au semne reduse 
de infecție gripală, titruri mai scăzute ale virusului în plămâni sau spălări nazale, greutate corporală crescută în timpul
infecției și supraviețuire crescută (15). Eficacitatea bacteriilor probiotice în infecțiile tractului respirator a fost 
confirmată în studiile clinice la copii, adulți și persoane în vârstă (15). Deși studiile pe animale și studiile clinice demonstrează 
activități antivirale ale bacteriilor probiotice specifice, mecanismele acestor efecte sunt neclare.
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FIG 1 Activitatea antivirală a B. subtilis in vitro și in vivo. (A) Celulele 
MDCK au fost inoculate cu virusul gripal în urma tratamentului cu o 
tulpină B. subtilis (106 CFU per godeu). Titrurile virale au fost 
analizate prin titrare în celulele MDCK. *, P � 0,05. (B) Șoarecii 
(10 pe grup) au primit o singură doză de B. subtilis (107 CFU pe 
șoarece) sau PBS prin gavaj oral. După 24 de ore, ambele grupuri 
de animale au fost infectate intranasal cu virusul gripal. 

Supravieţuirea a fost monitorizată timp de 14 zile după infecţie.

TRADUS - CONAIR GROUP  -  23.09.2020
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 Studiul nostru anterior a arătat efecte benefice ale tulpinii probiotice Bacillus subtilis 3 în prevenirea și tratamentul 
infecțiilor bacteriene la modelele animale (16, 17) și în studiile clinice (8, 9). Activitatea antibacteriană a acestei tulpini 
probiotice a fost asociată cu producerea de antibiotice aminocoumacin cu un spectru larg de suprimare a agenților 
patogeni (18) și cu stimularea rezistenței imune a gazdei (19). Anterior, am constatat că unele bacterii pot produce peptide 
care imită hemaglutinina virusului gripal (20). Imitarea proteinelor oferă o modalitate de a găsi noi compuși terapeutici 
pentru tratamentul agenților patogeni (21). Bacteriile din genul Bacillus sunt considerate o sursă promițătoare în căutarea 
de noi substanțe inhibitoare datorită capacității lor de a produce un număr mare de peptide antimicrobiene (22). 
Acest studiu își propune să evalueze activitatea antivirală a probioticului B. subtilis 3 și să caracterizeze compușii 
RESULTSresponsabili pentru această activitate.

REZULTATE
Activitatea antivirală a B. subtilis 3 in vitro și in vivo. Un studiu anterior de citotoxicitate nu a arătat niciun efect toxic al 
B. subtilis UCM B-5007 asupra celulelor rinichiului canin Madin-Darby (MDCK) la concentrații de 107 până la 109 CFU ml1 
(datele nu sunt prezentate). Incubația virusului gripal cu bacterii B. subtilis a dus la o inhibare semnificativă a replicării 
virusului (Fig. 1A). Tulpina B. subtilis a fost, de asemenea, eficientă în prevenirea infecției gripale la animale. Șoarecii 
provocați cu o doză letală de virus gripal au început să moară în ziua 5 și toți au murit în ziua a 8-a. Pretratarea cu 
B. subtilis a protejat 30% din animale de o infecție letală (Fig. 1B).

Izolarea și caracterizarea peptidelor B. subtilis. Probele extrase de pepide au fost fracționate prin cromatografie lichidă 
de înaltă performanță (HPLC) și s-au obținut 20 de fracții (Fig. 2A). Fiecare fracție a fost analizată printr-un test 
imunosorbent legat de enzime (ELISA) folosind anticorpi împotriva peptidelor B. subtilis. Cea mai mare activitate de 
interacțiune cu anticorpi anti-mimetici peptidici a fost găsită în fracțiunea 11 (Fig. 2B). O analiză suplimentară a acestei 
fracțiuni prin electroforeză a arătat prezența a trei proteine   cu mase moleculare de 55,1, 44,1 și 22,6 kDa (Fig. 2C). 
Fracțiunea 3, cu o masă moleculară de 22,6 kDa și care a exprimat cea mai mare activitate cu anti-B. anticorpi peptidici 
subtilis, a fost analizat în continuare prin ionizare prin desorbție cu laser asistată de matrice - timp de spectrometrie 
de masă de zbor (MALDI-TOF MS) (Fig. 3). Principalele proteine   identificate în această fracție sunt prezentate în Tabelul 1. 
O analiză a secvențelor de proteine   obținute împotriva bazei de date NCBI a relevat omologiile complete ale acestor 
proteine   cu peptide cunoscute (Tabelul 1). Una dintre peptide, TVAAPSVFIFPPSDEQLK, sa dovedit a fi o componentă a 
anticorpului neutralizant al gripei A. Astfel, această peptidă a fost selectată pentru sinteza chimică pentru a evalua 
posibila sa activitate antivirală prin teste in vitro și in vivo.

FIG 2 Izolarea și caracterizarea peptidelor B. subtilis. (A) Separarea 
prin HPLC a fracţiunilor de proteine din B. subtilis 3. Peptidele 
(2 mg / ml) au fost aplicate pe o coloană TSKgel DEAE-5PW și 
fracţiunile au fost colectate prin eluţie cu soluţii de NaCl cu 
putere ionică crescătoare (0,01 și 1 M ) cu 0,01 M Tris-HCI
 (pH 7,4). (B) Interacţiunile fracţiunii proteice cu anticorpi împotriva 
peptidelor din B. subtilis 3. Fiecare fracţiune peptidică colectată 
a fost uscată și analizată prin ELISA folosind anticorpi împotriva 
peptidelor B. subtilis. Fracţiunea 11 a prezentat cea mai mare 
activitate de interacţiune cu anticorpi. (C) Analiza electroforezei 
pe gel a fracţiunii 11. Omogenitatea fracţiei a fost analizată în 
poliacrilamidă 12% împreună cu standardele de masă moleculară 
și colorate cu albastru Coomassie.

Caracterizarea și validarea peptidei sintetizate 
chimic TVAAP SVFIFPPSDEQLK. Identificarea 
peptidelor a fost confirmată prin analiza MALDI-
-TOF MS (Fig. 4). Studiile de citotoxicitate nu au 
demonstrat niciun efect toxic al acestei peptide, 
denumită P18, asupra celulelor MDCK (Fig. 5A), 
chiar și la cea mai mare concentrație testată (
100g/ml). Nu s-au găsit degenerescențe celulare 
sau alte modificări morfologice după analiza 
microscopică a monostraturilor. Astfel, pentru 
alte experimente in vitro, peptida a fost utilizată
 în concentrații cuprinse între 3,1 și 100g/ml. 
Peptida P18 a fost evaluată pentru capacitatea 
sa de a inhiba virusul gripal A / FM / 1/47 (H1N1) 
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in vitro. Inhibarea completă a virusului a fost  observată la concentrații de 12,5 până la 100g/ml (Fig. 5B). Peptida P18 a redus 
semnificativ titrul viral la o concentrație de 6,2 µg / ml. Alte concentrații testate de P18 (3,1 și 1,6 µg / ml) nu au fost eficiente 
în inhibarea virusului.

Eficacitatea P18 in vivo. Activitatea peptidei P18 pentru prevenirea și tratamentul infecției gripale a fost testată la șoareci. 
Pe baza rezultatelor eficacității P18 împotriva virusului gripal din studiile in vitro, s-a utilizat o concentrație de 12,5g/ml 
pentru tratamentele la animale. Oseltamivir fosfat (Tamiflu) a fost folosit ca un control pozitiv în aceste experimente. 
Toți șoarecii tratați cu soluție salină tamponată cu fosfat (PBS) și infectați cu un virus au prezentat semne clinice de 
infecție (blana ciufulită, postură încovoiată, mișcare încetinită, frisoane, respirație dificilă, anorexie, mișcare puțin sau 
deloc și paralizie și au fost muribunzii) și a murit în ziua 8 a experimentului (Fig. 6). Tratamentul animalelor cu P18 și fosfat 
de oseltamivir înainte de infecție (Fig. 6A) a dus la o protecție semnificativă în comparație cu martorul (30% și 80%, 
respectiv). O eficacitate semnificativă a P18 a fost observată la animalele care au fost tratate după inocularea virusului 
(Fig. 6B). O singură aplicare orală de P18 a protejat 80% dintre șoareci; rata de supraviețuire după tratamentul cu fosfat 
cu oseltamivir a fost de 70%. Niciunul dintre animalele care au supraviețuit nu a prezentat semne vizibile de gripă. 
Titrurile virale din plămâni au fost semnificativ mai mici la șoarecii pretratați cu fosfat de oseltamivir decât la martori și la 
cei tratați cu P18 (Fig. 6C). Cu toate acestea, tratamentul șoarecilor cu P18 după infecție a fost mai eficient în eliminarea 
virusului decât fosfatul de oseltamivir (Fig. 6C).

FIG 3 Spectrul de masă MALDI-TOF al fracției 3 
(din Fig. 2C). Spectrul a fost dobândit folosind 
instrumentul în modul reflectron și calibrat 
folosind un amestec standard de peptide.
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DISCUŢIE

 Gripa este încă o problemă semnificativă de sănătate, care duce la morbiditate și mortalitate ridicate în Statele 
Unite și în întreaga lume (23). Abordările terapeutice utilizate pentru prevenirea și tratamentul infecției gripale includ 
amantadina, inhibitorii neuraminazei (24) și vaccinurile (25). Cu toate acestea, unele dintre efectele adverse ale compușilor 
antivirali utilizați și dezavantajele vaccinării indică necesitatea unor terapii îmbunătățite și a tratamentului preventiv al 
infecției gripale. Au fost testate diferite alternative pentru combaterea virusului gripal. De exemplu, Ministerul Sănătății 
din China a recomandat utilizarea extractelor din unele plante naturale care au efecte imunomodulatoare benefice (26). 
Din ce în ce mai multe date științifice sugerează că bacteriile probiotice pot fi utilizate în mod eficient pentru a reduce 
riscul sau durata simptomelor gripei. Efectele benefice ale tulpinilor de Lactobacillus și Bifidobacterium au fost arătate 
în modele animale și în studiile clinice (15).
Studiul nostru a avut ca scop evaluarea eficacității antivirale a unei tulpini probiotice B. subtilis. Bacteriile au inhibat în 
mod semnificativ replicarea virusului gripal in vitro și au crescut rata de supraviețuire a șoarecilor supuși virusului după o 
singură doză de bacterii probiotice. Protecția șoarecilor împotriva virusului gripal prin pretratarea orală cu Lactobacillus 
rhamnosus M21 a fost raportată de Song și colab. (27). Autorii au tratat oral animale cu lactobacili timp de 2 săptămâni 
înainte de a le provoca o doză letală de virus. Într-un alt studiu, un tratament de 2 săptămâni folosind spori uciși de B. 
subtilis PY79 a protejat șoarecii de infecția gripală (28). Rata de protecție cu o singură doză de celule B. subtilis 3 vii a fost 
comparabilă cu rezultatele prezentate de Song și colab. (27) pentru L. rhamnosus M21.

FIG 5 Caracterizarea peptidei P18. (A) Citotoxicitatea peptidei 
P18 a fost analizată prin testul MTT în celulele MDCK. Viabilitatea 
celulelor din godeurile de control (fără peptidă adăugată) a fost 
evaluată la 100%. Alte probe au fost normalizate la această 
valoare. (B) Monostratele de celule MDCK au fost infectate cu 
virusul gripal. După 1 oră de incubație, s-au adăugat diluții seriale 
ale peptidei P18 la godeuri și nu s-a adăugat nicio peptidă la 
godeurile de control. Titrurile virale au fost analizate la 3 zile 
după infecție prin titrare în celule MDCK.

FIG 6 Eficacitatea peptidei P18 in vivo. Șoarecii au fost tratați cu PBS, P18 sau fosfat de oseltamivir înainte de infecția cu virusul gripal (A) sau după infecție (B). În ziua 4 postinfecție, plămânii de la 
trei șoareci din fiecare grup înainte de infecție (bare solide) și postinfecție (bare deschise) au fost îndepărtați, iar titrurile virale au fost evaluate în fiecare supernatant prin analiza TCID50 în 
celulele MDCK (C). *, P 0,05.

 Anterior, am constatat că unele bacterii pot produce peptide care imită hemaglutinina virusului gripal (20). Astfel, 
am decis să analizăm dacă mecanismul activității antivirale B. subtilis 3 este asociat cu producerea de peptide antivirale. 
Peptidele mimetice au fost izolate din mediul de cultură după 24 de ore de creștere a tulpinii probiotice. Analiza HPLC a 
relevat 20 de fracții care au fost testate în continuare cu anticorpi specifici. Fracțiunea cu cea mai mare activitate a fost 
analizată de MALDI-TOF MS. Doar o peptidă din cele șase identificate sa dovedit a fi o componentă a gripei
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MATERIALE SI METODE

 Un anticorp neutralizant. Această peptidă (P18) a fost sintetizată chimic și testată in vitro și la animale. Inhibarea 
completă a virusului in vitro a fost observată la concentrații de 12,5 până la 100 g / ml. Bacilul bacterian este unul dintre 
cei mai mari producători de antimicrobiene. Din aceste bacterii au fost identificate peste 795 de antibiotice diferite, 
majoritatea de natură peptidică (29). Aceste antibiotice peptidice au un spectru larg de activitate, iar unele dintre ele au 
demonstrat activitate antivirală. Astfel, Torres și colab. (30) au caracterizat efectul virucid al bacteriocinei subtilozinei, 
produs de B. amyloliq-uefaciens, împotriva virusului herpes simplex. Surfactina și biosurfactanții produși de B. subtilis 
inhibă un spectru larg de viruși, inclusiv virusul Semliki Forest, virusul herpes simplex, herpesvirusul suid, virusul stomatitei 
veziculare, virusul imunodeficienței simiene, calicivirusul felin și virusul encefalomiocarditei murine (31). Autorii au afirmat 
că acțiunea antivirală a acestor compuși se datorează unei interacțiuni fizico-chimice a surfactantului activ cu membrană 
cu membrana lipidică a virusului.
 Activitatea antivirală ridicată in vitro a surfactinei și fengicinei a fost confirmată și de alți oameni de știință (32). 
Testarea compușilor antivirali produși de bacteriile Bacillus au fost efectuate numai in vitro. Am studiat eficacitatea 
peptidei sintetizate P18 pentru profilaxia și tratamentul infecției gripale la animale. Tratamentul prealabil al șoarecilor 
cu P18 a dus la o îmbunătățire semnificativă a ratei de supraviețuire, dar fosfatul de oseltamivir a fost mai eficient, 
arătând protecție la 80% dintre șoareci. Eficacitatea terapeutică a P18 a fost foarte pronunțată în comparație cu cea a 
activității fosfatului oseltamivir (în proporție de 80% și 70% din protecția șoarecilor, în consecință). O nouă peptidă de 
20-aminoacizi (EB) derivată din secvența semnal a factorului de creștere a fibroblastelor 4 a demonstrat un efect 
protector la șoareci după tratament intranazal 6 h postinoculare cu virusul gripal (33). Administrarea intranazală a 
peptidei EB a dus la o întârziere semnificativă a mortalității și a semnelor clinice la șoarecii tratați, dar toți șoarecii au 
murit în ziua 11 postinfecție. 
 O supraviețuire crescută a șoarecilor infectați cu virusul gripal a fost găsită după tratamentul intravenos cu o 
proteină de fuziune albuminotioredoxină 1 din ser uman recombinant (HSA-Trx) (34). Proteina testată nu a avut niciun efect 
asupra replicării virusului pulmonar la șoarecii infectați cu gripă. Autorii au presupus că valoarea terapeutică a HSA-Trx 
rezultă din inhibarea răspunsurilor celulare inflamatorii și suprimarea supraproducției de oxid nitric (NO) în plămâni. 
În experimentele noastre, pretratarea și posttratarea șoarecilor cu peptida P18 au scăzut 
semnificativ titrurile virusului gripal în plămânii șoarecilor. Rezultatele obținute au demonstrat că peptida P18 inhibă 
replicarea virusului gripal in vitro și in vivo. Din câte știm, este primul raport despre izolarea și identificarea unei peptide 
Bacillus cu activitate puternică împotriva virusului gripal. Peptida P18 are omologie completă cu structura anticorpului 
neutralizant al gripei A. Putem specula că mecanismul activității antivirale a acestei peptide este în asemănarea sa cu 
anticorpii neutralizanți. Acest lucru este confirmat de rezultatele testelor in vivo, în care P18 a prezentat un efect protector 
mai mare pentru animale în modul de aplicare a tratamentului. Studiul mimicii moleculare oferă un concept nou pentru 
dezvoltarea de noi medicamente antivirale și dezvoltarea vaccinului (35).
 În rezumat, am arătat activitatea probioticului tulpina B. subtilis 3 împotriva virusului gripal in vitro și la animale. 
O nouă peptidă, P18, produsă de tulpina probiotică a fost izolată și caracterizată. P18 a inhibat virusul gripal in vitro, iar 
efectul său protector la șoareci a fost comparabil cu cel al fosfatului de oseltamivir. Studii suplimentare vor evalua 
potențialul peptidei P18 ca compus antiviral și ca un candidat promițător pentru dezvoltarea de noi vaccinuri antivirale.

Declarație de etică. Toate procedurile la animale au fost aprobate de către comisia de revizuire internă a Institutului 
Gromashevsky de Epidemiologie și Boli Infecțioase, Academia Națională de Științe Medicale din Ucraina, Kiev,
 Ucraina.
Animale. Au fost folosiți șoareci BALB / c în vârstă de patru până la 6 săptămâni (BMS, Kiev, UA). Animalele au fost 
adăpostite în condiții fără patogeni specifici și au fost aclimatizate timp de 2 zile la temperatura camerei 21 ± 1 ° C), 
umiditate (50% ± 5%) și iluminare (12 ore pe zi / 12 ore pe noapte) , cu acces gratuit la apă și alimente.
Culturi celulare. Celulele de rinichi canin Madin-Darby (MDCK) au fost obținute de la Institutul de Virologie Ivanovsky 
(Moscova, Rusia). Celulele MDCK au fost cultivate în mediul Eagle modificat (DMEM) al lui Dulbecco (Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, SUA) cu 10% ser fetal bovin (Corning, Manassas, VA, SUA) la 37 ° C într-un incubator cu 5% 
CO2.
Microorganisme. Bacillus subtilis 3 (UCM B-5007) a fost obținut din colecția ucraineană de microorganisme (Kiev, 
Ucraina) și s-a propagat pe agar nutritiv (HiMedia, Mumbai, India). Virusul gripal A / FM / 1/47 (H1N1) a fost obținut 
de la Institutul de Virologie Ivanovsky (Moscova, Rusia) și adaptat la șoareci prin trecere pulmonară în serie. Virusul 
gripal a fost propagat în celulele MDCK. După 72 de ore, celulele infectate cu virus au fost recoltate și depozitate la 
-80 ° C. Titrurile virale au fost determinate prin analiza dozei infecțioase cu cultură tisulară de 50% (TCID50). Virusul 
gripal a fost titrat la șoareci înainte de utilizare. Dozele necesare pentru a obține 50% mortalitate (DL50) la 10 zile 
după infecție au fost determinate după infecția intranazală a 20 șoareci BALB / c per grup.

60



July 2017 Volume 61 Issue 7 e00539-17    Antimicrobial Agents and Chemotherapy      aac.asm.org 6

Izolarea peptidelor. Tulpina B. subtilis UCM B-5007 a fost cultivată în bulion de nutrienți (HiMedia, Mumbai, India) pe un 
agitator rotativ (400 rpm) la 37 ° C timp de 24 de ore. După centrifugare la 4.000 � g timp de 15 minute la 4 ° C, 200 ml de 
supernatant au fost tratați cu etanol 96% într-un raport de 1: 1,5 timp de 20 ore la 4 ° C. Proba obținută a fost centrifugată 
la 5.000 µg timp de 15 minute și supernatantul a fost aruncat. Peleta a fost resuspendată în 40 ml etanol 60%, centrifugată 
la 5.000 µg timp de 15 minute și spălată cu PBS. Această procedură a fost repetată de trei ori. Sonda din PBS a fost încălzită 
la 100 ° C timp de 10 min într-o baie de apă și apoi centrifugată la 5.000 µg timp de 15 min. Conținutul de proteine   din 
supernatante a fost analizat printr-un test Lowry. Supernatanții au fost folosiți ca peptide pentru imunizarea animalelor și 
purificare ulterioară.
Anticorpi împotriva peptidelor B. subtilis. Șoarecii au fost imunizați cu peptide izolate printr-o injecție subcutanată de 100g 
în 0,1 ml de PBS cu o injecție boost ulterioară după 4 săptămâni. Imunoglobulinele IgG totale au fost purificate prin 
cromatografie de afinitate cu proteină A Sefaroză (36).
Purificarea peptidelor. Peptidele au fost analizate și purificate prin Beckman System Gold HPLC (Beckman Coulter GmbH, 
Krefeld, Germania). Peptidele (2 mg / ml) au fost aplicate pe o coloană TSKgel DEAE-5PW (7,5 mm pe 75 mm). Fracțiile au fost 
colectate prin eluare cu soluții de NaCI cu putere ionică crescătoare (0,01 și 1 M) cu 0,01 M Tris-HCI (pH 7,4). Fiecare fracțiune 
peptidică colectată a fost uscată, iar cele mai active fracții au fost identificate prin ELISA folosind anticorpi împotriva 
peptidelor B. subtilis. Cea mai activă fracție a fost analizată în poliacrilamidă 12% împreună cu standardele de masă 
moleculară și colorate cu albastru Coomassie, așa cum este descris în altă parte (37). Digestia enzimatică în gel a fost 
efectuată conform protocoalelor publicate (38, 39). Pe scurt, benzile proteice au fost excizate din gel, colorate cu albastru 
Coomassie și tăiate în cuburi (1 mm cu 1 mm). Cuburile de gel au fost destinate prin incubarea cu 100 ml de acetonitril 40% în 
0,05 M bicarbonat de amoniu timp de 30 minute la 37 ° C cu vortexare ocazională. S-a adăugat acetonitril pur (500 µl) 
probelor și au fost incubate la temperatura camerei până când s-a terminat destinderea. Acetonitrilul a fost îndepărtat și 
bucățile de gel au fost uscate. Bucățile de gel uscate au fost acoperite cu tampon de digestie (12 µg / ml de tripsină în 
0,05 M bicarbonat de amoniu) și lăsate să continue 12 ore la 37 ° C. Tamponul de extracție (50% [vol / vol] acetonitril, 1% 
[vol / vol] acid trifluoroacetic [TFA], 49% H2O) a fost adăugat pentru a obține raportul aproximativ de 1: 2 între volumele 
de digest și extracție, iar probele au fost incubate timp de 20 min la temperatura camerei.
Pregătirea eșantionului pentru spectrometrie de masă (MS) cu ionizare prin desorbție cu laser asistată de matrice (MALDI) 
a fost efectuată folosind metoda picăturilor uscate conform unui protocol publicat (40). Pe scurt, 1 ofl din probă a fost 
pipetat pe placa de probă, amestecat cu 0,3 l de matrice și uscat la aer. Soluția matricială a fost preparată prin 
amestecarea unei soluții saturate de acid 2,5-dihidroxibenzoic în 50:50 H20 la acetonitril cu 0,1% TFA.
Determinarea secvenței de aminoacizi a peptidei purificate. Masa moleculară și secvența de aminoacizi a peptidei purificate 
au fost determinate cu MALDI-TOF MS (Ultraflex II, Bruker, Germania) așa cum este descris în altă parte (40). Spectrele au
fost achiziționate folosind instrumentul în modul reflectron și calibrate folosind un amestec standard de peptide.
Căutarea bazei de date și identificarea peptidelor. Identificarea peptidelor a fost efectuată folosind un program Mascot 
(Matrix Science, SUA) căutând în baza de date NCBI.
Sinteza peptidelor. Secvența peptidică selectată TVAAPSVFIFPPSDEQLK a fost sintetizată de Metabion GmbH (Planegg, 
Germania) la cea mai mare puritate disponibilă (90%) folosind un sintetizator automat (Applied Biosystems 433A). 
Sintetizatorul a fost programat pentru un protocol standard de sinteză a peptidelor în fază solidă pe bază de 
fluorenilmetiloxi-carbonil (Fmoc). După finalizarea sintezei, peptida a fost scindată din rășină cu acid trifluoroacetic, 
purificată prin HPLC în fază inversă și analizată prin spectrometrie de masă MALDI.
ELISA. Godeurile unei farfurii ELISA cu 96 de godeuri au fost acoperite peste noapte la 4 ° C cu fracții proteice (2g / ml în 
tampon bicarbonat-carbonat, pH 9,6), au fost blocate cu lapte steril fără grăsimi timp de 1 oră la temperatura camerei , 
au reacționat cu anticorpi anti-peptidici timp de 1 oră la temperatura camerei și au fost spălați de 4 ori cu tampon (PBS 
plus 0,05% Tween 20). Anticorp IgG (gamma) de capră anti-șoarece (ser uman adsorbit și marcat cu peroxidază; 
Laboratoarele Kirkegaard & Perry, Gaithersburg, MD) a fost adăugat și incubat 30 min la 37 ° C și vasul a fost spălat de 
6 ori și tetrametilbenzidină (TMB) și hidrogen s-a adăugat peroxid în tampon citrat (pH 5,0). Reacția a fost oprită cu 
H2SO4 2 M. Densitatea optică a fost măsurată la 492/630 nm. Toate probele au fost testate în trei exemplare.

FIG 7 Proiectare experimentală. Animalele au fost alocate a șase grupuri (13 șoareci în 
fiecare grup): (i) martor, pretratare PBS; (ii) control, pretratare cu fosfat de oseltamivir; 
(iii) pretratarea P18; (iv) control, posttratament PBS; (v) control, posttratament cu fosfat 
de oseltamivir; (vi) P18 posttratament. 
Cu o zi înainte de infecția cu virus, șoarecii de control al pretratării PBS au primit 0,2 ml 
PBS per os; șoarecii de control al pretratării fosfatului oseltamivir au primit fosfat 
oseltamivir (1 mg / kg) prin gavaj. Animalele de pretratare P18 au primit P18 (0,1 mg / kg) 
prin gavaj oral. Șoarecii din grupurile de post-tratament au fost infectați cu virusul 
gripal și, după 24 de ore, au fost tratați cu PBS, fosfat de oseltamivir sau P18.
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MULȚUMIRI

Test de citotoxicitate. Citotoxicitatea peptidei P18 a fost analizată printr-un test MTT [3- (4,5-dimetil-2-tiazolil) -2,5-difenil
-2H-tetrazol bromură] pe celule MDCK în plăci cu 96 de godeuri. Celulele au fost însămânțate la 1 x 104 celule per godeu și 
incubate timp de 24 de ore la 37 ° C într-un incubator umidificat cu 5% CO2. S-au adăugat cantități crescânde de peptidă (
3,1 până la 100 ug / ml) în fiecare godeu. Nu s-a adăugat nicio peptidă la godeurile de control. După 5 zile de tratament cu 
peptida, MTT (25 µl la 5 mg / ml în PBS) a fost adăugat la fiecare godeu și placa a fost incubată timp de 3 ore la 37 ° C 
într-o cameră umidificată. După incubare, soluția MTT a fost îndepărtată pentru a opri reacția și s-au adăugat 150 µl de 
dimetil sulfoxid în fiecare godeu. Densitatea optică a fost măsurată la 570 nm folosind un cititor de microplăci (Bio-Tek, 
Winooski, VT). Viabilitatea celulelor din godeurile de control a fost evaluată la 100%. Alte probe au fost normalizate la 
această valoare. Pentru a confirma rezultatele MTT, monostraturile au fost, de asemenea, observate microscopic pentru a 
estima rotunjirea și alte modificări morfologice în comparație cu cele ale celulelor martor.
Activitatea antivirală in vitro. Monostratele de celule MDCK din plăci cu 96 de godeuri au fost spălate de trei ori cu DMEM 
conținând 2g / ml tosilsulfonil fenilalanil clorometil cetonă (TPCK) tripsină și au fost infectate cu virusul gripal (100 UI / 
godeu). După 1 oră de incubație la temperatura camerei, virusul neabsorbit a fost aruncat și mediu fără ser a fost adăugat 
la fiecare godeu. Diluții seriale de peptidă sau tulpină B. subtilis (106 CFU per godeu) au fost adăugate la godeuri și incubate 
la 37 ° C timp de 3 zile în incubator cu 5% CO2. După incubare, titrurile virale din mediu au fost analizate prin titrare în 
celulele MDCK.
Activitate antivirală in vivo. (i) B. subtilis UCM B-5007. Două grupuri de șoareci (10 șoareci în fiecare grup) au fost utilizate 
în acest studiu. Un grup a primit o singură doză de B. subtilis (107 CFU în 0,1 ml PBS per șoarece) prin gavaj oral, în timp ce 
șoarecii din al doilea grup au primit 0,1 ml PBS per șoarece. După 24 de ore, animalele din ambele grupuri au fost infectate 
intranazal cu virusul gripal (25 �l pentru fiecare nară, 10LD50). Ratele de supraviețuire au fost monitorizate până la 14 zile 
postinoculare.
(ii) Peptida P18. Animalele au fost alocate în șase grupuri (13 șoareci în fiecare grup): (i) control, pretratare PBS; (ii) control, 
pretratare cu fosfat de oseltamivir; (iii) pretratarea P18; (iv) control, posttratament PBS; (v) control, posttratament cu 
fosfat de oseltamivir; (vi) P18 posttratament. Cu o zi înainte de infecția cu virus, șoarecii din grupul de control al pretratării 
cu PBS au primit 0,2 ml PBS per os, iar șoarecii din grupul de control al pretratamentului cu fosfat de oseltamivir au primit 
fosfat de oseltamivir (1 mg / kg) prin gavaj. Animalele din grupul de pretratare P18 au primit P18 (0,1 mg / kg) prin gavaj oral. 
Șoarecii din grupurile de post-tratament au fost infectați cu virusul gripal și, după 24 de ore, au fost tratați cu PBS, fosfat 
de oseltamivir sau P18 (Fig. 7). Pentru a induce infecția, șoarecii au fost ușor anesteziați prin inhalare de izofluran și inoculați 
intranasal cu virusul gripal (25l pentru fiecare nară, 10LD50). Șoarecii au fost observați pentru mortalitate timp de 14 zile. 
În ziua 15, șoarecii au fost eutanasiați prin asfixierea CO2. În ziua 4 postinfecție, plămânii de la trei șoareci din fiecare grup 
au fost îndepărtați, cântăriți și omogenizați în DMEM rece. Omogenatele au fost centrifugate la 3.200 µg timp de 5 minute 
la 4 ° C și titrurile virale au fost evaluate în fiecare supernatant prin analiza TCID50 în celulele MDCK.
Analize statistice. Toate rezultatele sunt prezentate ca mijloace și abateri standard. Diferențele dintre grupuri au fost 
analizate prin teste t cu două eșantioane sau analiza unică a varianței (ANOVA) urmată de corectarea lui Bonferroni. 
Analiza supraviețuirii a fost efectuată utilizând curbele Kaplan-Meier și un test log-rank. Nivelul de semnificație a fost 
stabilit la 0,05 pentru a defini semnificația statistică. Calculele statistice și graficarea graficului au fost efectuate folosind 
Microcal Origin versiunea 9.0 (Northampton, MA) și Microsoft Excel 2010.

Această lucrare a fost susţinută de Academia Naţională de Știinţe Medicale din Ucraina (către DS, SR și NI), 
Academia Naţională de Știinţe din Ucraina (către LV) și fondul Universităţii Auburn FOP 101002-139294-2050
(către IS) .
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 Infecțiile asociate asistenței medicale (HAI) sunt o preocupare globală, amenințată în continuare de rezistența 
crescută la medicamente a agenților patogeni asociați HAI. Pe de altă parte, contaminarea persistentă a suprafețelor 
spitalului contribuie la transmiterea HAI și nu este controlată eficient prin curățarea convențională, care nu previne 
recontaminarea, are un impact ridicat asupra mediului și poate favoriza selecția tulpinilor microbiene rezistente la 
medicamente. . În căutarea unor abordări eficiente, s-a arătat recent un sistem de curățare eco-durabil bazat pe probiotice 
(Sistem de igienă de curățare cu probiotice, PCHS), care diminuează stabil patogenii de suprafață, fără a selecta specii 
rezistente la antibiotice. Scopul acestui studiu a fost de a determina dacă aplicația PCHS ar putea avea impact asupra 
incidenței HAI. Un studiu multicentric pre-post intervențional a fost efectuat timp de 18 luni în secțiile de medicină internă 
din șase spitale publice italiene (1 ianuarie 2016 - 30 iunie 2017). Intervenția a constat în înlocuirea salubrizării convenționale 
cu PCHS, menținând nealterată orice altă procedură care influențează controlul HAI. Incidența HAI în perioada pre și post-
intervenție a fost principala măsură a rezultatului. Bio-sarcina de suprafață a fost, de asemenea, analizată în paralel. 
La nivel global, au fost chestionați 11 842 pacienți și 24 875 probe de mediu. PCHS a fost asociat cu o scădere semnificativă 
a incidenței cumulative a HAI de la 4,8% la nivel global (284 pacienți cu HAI peste 5.930 pacienți în total) la 2,3% (128 pacienți 
cu HAI peste 5.531 pacienți în total) (OR = 0,44, IC 95% 0,35-0,54 ) (P <0,0001). În același timp, PCHS a fost asociată cu o 
scădere stabilă a agenților patogeni de suprafață, comparativ cu salubrizarea convențională (scăderea medie de 83%, 
intervalul 70-96,3%), însoțită de o scădere simultană de până la 2 Log a genelor de rezistență la medicamente ale microbiotei 
de suprafață (P <0,0001; Pc = 0,008). Studiul nostru oferă concluzii care susțin impactul unei proceduri de salubrizare asupra 
incidenței HAI, arătând că utilizarea unei intervenții de mediu bazate pe probiotice poate fi asociată cu o scădere 
semnificativă a riscului de a contracta un HAI în timpul spitalizării. 
Odată confirmată în experiențe mai mari și alte populații țintă, această abordare eco-durabilă ar putea fi considerată ca o 
parte a strategiilor de control și prevenire a infecțiilor (IPC).

Înregistrarea studiilor - ISRCTN International Clinical Trials Registry, ISRCTN58986947.
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INTRODUCERE

METODE

 Infecțiile asociate asistenței medicale (HAI) reprezintă o preocupare globală care afectează rezultatul clinic de până 
la 15% din toți pacienții internați din lume [1]. În Europa, aproximativ 3,2 milioane de pacienți dobândesc un HAI în fiecare an 
și 37.000 mor ca o consecință directă a HAI și, de asemenea, din cauza creșterii rezistenței la mai multe medicamente (MDR) 
a agenților patogeni asociați HAI [1, 2]. Studiile efectuate în spitalele italiene arată o incidență de 5-10% HAI cu o rată a 
mortalității de până la 20-30% [3-5].
Pe de altă parte, se știe că suprafețele spitalului sunt contaminate persistent de multe microorganisme care pot contribui 
la transmiterea HAI [6-11], deoarece suprafețele reprezintă rezervorul mai multor agenți patogeni răspândiți de pacienții 
internați și personalul spitalului [6, 8, 10– 15]. Controlul contaminării suprafeței a fost abordat până acum de canalizarea 
convențională pe bază de substanțe chimice, care are limitări, deoarece nu poate preveni fenomenele de recontaminare 
[16-19], are un impact ridicat asupra mediului și poate contribui la selectarea antibioticelor rezistente la dezinfectanți și 
chiar -patogeni rezistenți [20, 21], contribuind potențial la o creștere suplimentară a agenților patogeni MDR asociați cu 
HAI [22, 23].
Recent, „sănătatea” suprafețelor spitalului a fost reconsiderată ca fiind sănătatea corpului uman, considerând că, mai 
degrabă decât eradicarea tuturor agenților patogeni, înlocuirea acestora cu microbi benefici ar putea fi mai eficientă 
în prevenirea infecțiilor [24, 25]. Spre acest principiu, a fost studiată recent o abordare de salubrizare bazată pe 
detergenți eco-sustenabili care conțin spori de Bacillus probiotici (Probiotic Cleaning Hygiene System, PCHS), arătând 
că este sigur pentru pacienții spitalizați [26], poate diminua stabil agenții patogeni cu până la 90% mai mult decât 
dezinfectanții convenționali [27, 28] și nu selectează pentru tulpini rezistente, ci mai degrabă reducerea acestora [29], 
fără a crește costurile de salubrizare [27, 30].
Aici ne-am propus să analizăm impactul asupra incidenței HAI prin implementarea unui studiu intervențional multicentric 
de 18 luni (de la 1 ianuarie 2016 până la 30 iunie 2017) în șase spitale italiene, pentru a evalua dacă utilizarea unică a unui 
microbian eco-durabil inovator- procedura de curățare pe bază poate influența apariția HAI.

 Un studiu multicentric, prospectiv, pre-post intervențional, analizând simultan contaminarea suprafeței și incidența 
HAI, a fost realizat în șase spitale italiene medii până la mari, timp de 18 luni (de la 1 ianuarie 2016 până la 30 iunie 2017). 
Protocolul studiului a fost aprobat de comitetele de etică instituțională din fiecare structură medicală înscrisă. Procesul a 
fost înregistrat în Registrul ISRCTN (ISRCTN58986947).
Criteriile de eligibilitate pentru spitalele înscrise au inclus: i) aprobarea comitetului etic local înainte de intrarea în studiu, ii) 
prezența secțiilor de medicină internă / geriatrie și neurologie (care au fost incluse în studiu), iii) dimensiunea mai mare de 
100 de paturi pentru pacienți, iv) prezența unui program de supraveghere HAI stabilit și a unei echipe de control al infecțiilor; 
v) acceptarea de a nu introduce nicio nouă intervenție axată pe controlul și prevenirea infecțiilor (ICP), care ar putea afecta 
incidența HAI, cu excepția celor deja existente în secțiile de spital înscrise și cele necesare pentru gestionarea posibilelor 
focare, pe tot parcursul studiului.
Spitalele înscrise au reprezentat diferite regiuni italiene geografice (nord, centru și sud) și au fost alocate aleatoriu într-unul 
din cele două grupuri de intervenție (I1, I2). Un alt spital, care îndeplinea toate criteriile de eligibilitate, a fost inclus ca un 
control contemporan extern (extC), întrucât nu a primit intervenție și a fost monitorizat doar pentru incidența HAI și pentru 
sarcina de mediu. Grupul I1 a inclus trei spitale care au intrat în studiu la 1 ianuarie 2016 (Feltre, Roma, Foggia); Grupul I2 a 
inclus două spitale care au intrat 5 luni mai târziu, la 1 mai 2016 (Vigevano și Tolmezzo); spitalul extC a fost monitorizat 
începând cu 1 mai 2016, ca și pentru grupul I2 (Messina). Alocarea aleatorie a fost efectuată de un investigator independent 
utilizând numere aleatorii generate de computer.
Intervenția a constat în mod unic în introducerea sistemului de salubrizare PCHS (un sistem brevetat de Copma, Ferrara, Italia),
 înlocuind cel convențional pe bază de produse chimice (produse cu clor). Spitalele înscrise au fost de acord să nu introducă 
nicio altă intervenție care ar putea afecta incidența HAI pe tot parcursul studiului, cu excepția celor deja existente la 
momentul înscrierii. Personalul de curățenie nu s-a schimbat în timpul studiului și a fost instruit în mod adecvat pentru 
aplicația adecvată PCHS în toate spitalele care au primit intervenția. Mai exact, nu au fost acoperite subiecte generale de 
curățare, deoarece instruirea a fost limitată la modalitățile corecte de pregătire și utilizare a produselor de curățat PCHS. 
Nu au fost introduse alte diferențe, nici în ceea ce privește numărul și calificarea personalului de curățenie, nici în ceea ce 
privește frecvența procedurilor, rezultând o percepție diferită de către personalul de curățenie, personalul medical și 
pacienți cu privire la schimbarea sistemului de curățare. Personalul medical, extractorii de date și pacienții nu au fost 
conștienți de schimbarea sistemului de curățare.
Studiul a inclus două faze: o perioadă de pre-intervenție de 6 luni (pre-PCHS), când spitalele au menținut procedurile 
convenționale de igienizare pe bază de substanțe chimice și o perioadă de 6 luni post-intervenție (PCHS), când PCHS a fost 
aplicat în mod curent, cu un interval de minimum 2 luni între cele două faze, când a fost introdus PCHS.

Proiectarea studiului și participanții
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Toți pacienții noi internați în secțiile înscrise în perioadele pre-PCHS și PCHS au fost incluși în studiu și chestionați pentru 
dezvoltarea HAI, fără distincție de vârstă sau sex și păstrându-și identitatea complet anonimă, astfel încât nu era necesar 
consimțământul informat. Supravegherea HAI s-a făcut deja în toate spitalele înscrise și nu a fost implementată pentru studiu, 
dar în timpul studiului HAI-urile au fost monitorizate zilnic, în continuum, pentru a obține adevărata lor valoare a incidenței. 
Pacienții deja prezenți la începutul perioadelor pre-PCHS și PCHS și în perioada de fereastră dintre fazele pre-PCHS și PCHS 
au fost excluși. Observarea pacienților a fost oprită în ultima zi a perioadelor pre-PCHS și PCHS.

 Fiecare HAI apărută în timpul perioadelor de observație la pacienții internați în secțiile de spital înscrise în cele două 
perioade observate a fost identificată în conformitate cu criteriile definite de Centrul European de Prevenire și Control al 
Bolilor (ECDC) [31]. Toate tipurile de HAI au fost incluse în studiu, și anume: infecții ale tractului urinar (ITU), infecții ale fluxului 
sanguin (BSI), inclusiv cele legate de cateterul central vascular (CVC), sepsis sistemico-clinic, infecții gastrointestinale (GI), 
piele și infecții ale țesuturilor moi, pneumonie, infecții ale tractului respirator inferior (LRI), infecții ale locului chirurgical (SSI), 
infecții ale tractului reproductiv, infecții cu EENT (ochi, urechi, nas și gât sau gură), infecții ale oaselor și articulațiilor, 
infecții intra-abdominale , și infecții nespecificate.
Agenții etiologici HAI au fost identificați de laboratoarele de microbiologie ale fiecărui spital, pe baza testelor de diagnostic 
de rutină. Nu s-au aplicat modificări procesului de diagnostic convențional al fiecărui spital, cu excepția speciilor de Bacillus 
pentru care au fost efectuate căutări de rutină în toate probele clinice.

 Microbiota de suprafață a spitalului a fost analizată lunar de o echipă centrală (centrul CIAS, Universitatea din 
Ferrara). În acest scop, trei puncte / cameră (podea, scândură și chiuvetă) au fost prelevate în duplicat, după cum s-a descris 
anterior [27, 29], în 3-6 camere / spital randomizate (respectiv în spitale cu mai puțin sau mai mult de 100 de paturi de secție 
înscrise ). Totalul bacteriilor, Staphylococcus spp., Enterobacteriaceae spp., Acinetobacter spp., Mycetes, Pseudomonas spp. 
Și Clostridium diffi cile au fost cuantificate pe plăci specifice de contact Rodac (CFU / m2).
Trimestrial (de două ori în fazele pre-PCHS și de două ori în fazele PCHS), aceleași puncte au fost, de asemenea, analizate 
prin teste moleculare, așa cum s-a descris anterior [29]. Pe scurt, cantitatea totală de bacterii, numărul de Bacillus și 
rezistoma microbiotei au fost cuantificate respectiv prin PCR cantitativă în timp real panB (panB-qPCR), spo0A-qPCR și un 
microarray qPCR pentru 84 de gene de rezistență (genele de rezistență la antibiotice Qiagen, BAID-1901ZRA, Hilden , 
Germania). Rezistența a fost, de asemenea, analizată în patru izolate PCHS-Bacillus din fiecare campanie de eșantionare 
a fazei PCHS.

 Măsura principală a rezultatului a fost reducerea incidenței HAI în PCHS comparativ cu faza pre-PCHS. Variațiile 
ratelor de infecție au fost analizate atât ca incidență cumulativă la 100 de pacienți internați, cât și ca rate de incidență a 
HAI la 1.000 de pacienți-zile. Măsurile secundare de rezultat au fost caracterizarea calitativă și cantitativă a bio-sarcinii de 
suprafață a spitalului în zonele studiate.

 Profesioniști dedicați din domeniul sănătății (recrutați și instruiți într-un mod standard) colectați în date continue din 
evidența clinică a pacienților într-o foaie de calcul standardizată, pe fiecare spital. Profesioniștii care colectează date clinice 
erau conștienți doar de un studiu de incidență care urma să fie efectuat pe toată perioada de studiu (18 luni) și erau orbiți de 
timpul de intervenție și de grupurile spitalului.
O primă înregistrare clinică electronică a fost completată pentru fiecare pacient internat și conținea date generale: sex, 
vârstă, origine, data internării, diagnostic de admitere, prezența unor factori de risc specifici, antibioterapie în cele două 
săptămâni anterioare internării, prezența colonizării prin microorganisme alerte, eventuală prezență a infecției la internare 
și agentul etiologic al acesteia.
Un al doilea formular, completat în cazul apariției HAI, a inclus informații despre debutul HAI, locația, agentul etiologic, 
terapia medicamentoasă și rezolvarea / rezultatul infecției. Toate datele au fost anonimizate și trimise central prin 
intermediul unui site web securizat, protejat prin parolă. O echipă centrală a fost disponibilă pe parcursul întregii perioade 
de studiu pentru a rezolva problemele informatice, standardizând și validând integralitatea datelor și consistența acestora. 
Analizatorii de date au fost orbi cu privire la timpul de intervenție și la alocarea spitalului. O cotă corespunzătoare a cel 
puțin 10 HAI înregistrate pe un spital a fost validată de un al doilea expert orbit, pentru a minimiza riscul de codificare 
greșită a infecției.
Datele despre bio-sarcini, colectate lunar de către echipa centrală (Universitatea din Ferrara), au fost, de asemenea, 
încărcate pe același site protejat prin parolă.
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METODE STATISTICE

RECRUTARE

REZULTATE

 Puterea de studiu a fost estimată pe baza admiterilor și a ratei incidenței HAI în spitalele italiene [3-5). Mărimea 
eșantionului a fost calculată luând în considerare o putere de 80% pentru a detecta o reducere a incidenței infecției de cel 
puțin 25% pornind de la o rată ipotetică de 4%, presupunând un test pe două fețe cu un nivel alfa de 0,05 și a corespuns cu 
10.476 de pacienți.
Analizele statistice au fost efectuate folosind testul chi-pătrat, testul Kolmogorov-Smirnov pentru evaluarea normalității, 
testele parametrice (testul Studentului t) și non-parametric (Mann-Whitney), testul de asociere chi-pătrat și analiza 
multivariabilă (regresie logistică), presupunând ca semnificativă statistic o valoare P cel puțin <0,05. Modelul multivariabil 
a fost dezvoltat, incluzând toți parametrii care au arătat o corelație semnificativă statistic cu apariția HAI prin analiză 
univariată. Corecția Bonferroni pentru comparații multiple a fost aplicată pentru analiza datelor microarray (o valoare 
Pc <0,05 a fost considerată semnificativă). Analizele au fost efectuate folosind software-ul IBM1 SPSS201 Statistics (IBM, 
Bologna, Italia).

 Toate spitalele înscrise au finalizat studiul, garantând o monitorizare continuă pentru o perioadă de 6 luni în faza 
de pre-intervenție (pre-PCHS) și o perioadă de 6 luni în faza de intervenție (PCHS) (Fig 1). În general, studiul a studiat 11 842 
pacienți, 11 461 din spitalele de intervenție I1-I2 și 381 din spitalul de control extern (Tabelul 1). La nivel global au fost analizate 
24.875 de probe de mediu.

 La nivel global au fost chestionați 11 842 de pacienți, toți spitalizați în secțiile de medicină internă din spitalele 
înscrise, acest lucru având ca scop analiza incidenței HAI într-un eșantion de pacienți mai omogen posibil.
Tabelul 1 rezumă principalele caracteristici ale populației studiate de către un spital participant. Incidența cumulativă a HAI 
(pacienți cu HAI / pacienți înrolați) a scăzut semnificativ în perioada PCHS comparativ cu faza pre-PCHS a spitalelor I1-I2, 
de la 4,8% (283 / 5.930) la 2,3% (128 / 5.531) ( intervalul 1,3-3,7%) (P <0,0001), indiferent de locația geografică și de momentul 
introdus în studiu. Rata incidenței HAI la 1.000 de pacienți-zile a scăzut de la 5,4 (314 / 57,742) la 2,4 (141 / 58,201), cu o rată a 
incidenței de 0,45 (IC 95%, 0,36– 0,54). Scăderea a fost evidentă în fiecare spital individual, inclusiv structura cu o incidență 
anterioară foarte scăzută a HAI (Tolmezzo, de la 2,1% la 1,7%). O ușoară reducere nesemnificativă a fost observată și în 
spitalul de control extern, unde numărul total de HAI a fost de 15 infecții la 12 pacienți în prima perioadă de 6 luni și de 16 
infecții la 16 pacienți în a doua, cu o rată de incidență cumulativă respectivă de 8,2% și 6,8% (OR = 0,82; IC 95%, 0,37-1,78; 
P = 0,6) și o rată relativă de incidență la 1000 de pacienți-zile, corespunzătoare 9,4 (15 / 1.600) și 7,0 ( 16 / 2.279), respectiv 
(OR = 0,75; IC 95%, 0,37-1,54).
Analiza ratelor de incidență HAI bilunare în fazele pre-PCHS și PCHS, nu a arătat nicio tendință de scădere în perioada 
pre-PCHS, înainte de intervenție, în timp ce s-a observat o reducere stabilă după introducerea salubrizării PCHS (Fig 2).
Principalele caracteristici clinice ale pacienților observați au fost foarte similare în perioadele pre-PCHS și PCHS ale 
studiului, așa cum se arată în Tabelul 2. Rezultatele analizei univariate au confirmat ca factori de risc pentru apariția HAI 
pe cei deja raportați în literatură, indicând de exemplu o corelație pozitivă cu prezența cateterelor venoase urinare sau 
centrale și creșterea vârstei, în timp ce a apărut un efect protector pentru a fi masculin și pentru autosuficiență (tabelul S1).
Dintre toate HAI observate, infecțiile tractului urinar (ITU) au reprezentat cel mai prevalent tip de infecție (Tabelul 3), 
urmate de infecțiile din sânge (BSI), sepsisul clinic sistemic, infecțiile gastro-intestinale (GI), infecțiile pielii și ale țesuturilor 
moi și infecție respiratorie. După intervenția PCHS, incidența cumulativă a celor mai frecvente HAI a scăzut: ITU, de la 3% 
(179 / 5.930) la 1,2% (70 / 5.531); infecții ale fluxului sanguin-BSI, de la 0,9% (54 / 5.930) la 0,6% (31 / 5.531); sepsis clinic, 
de la 0,4% (22 / 5.930) la 0,1% (5 / 5.531); infecții gastro-intestinale de la 0,3% (17 / 5.930) la 0,1% (6 / 5.531); și infecții ale 
pielii / țesuturilor moi de la 0,3% (16 / 5.930) la 0,1% (6 / 5.531). În schimb, povara relativă a fiecărui tip HAI nu s-a modificat 
semnificativ în faza PCHS în comparație cu cea pre-PCHS.
 În mod similar, numărul microorganismelor asociate cu HAI (identificate la pacienții cu HAI) a scăzut semnificativ 
de la 332 în faza pre-PCHS la 137 în faza PCHS (Tabelul 4), în timp ce procentele relative ale microorganismelor izolate au 
rămas neschimbate: E. coli, E. fae- calis, S. aureus, P. mirabilis și P. aeruginosa au fost de fapt cele mai frecvent izolate în 
ambele faze. Important, nu au fost detectate infecții susținute de bacilii derivați de PCHS la niciunul dintre pacienții 
spitalizați în structurile înscrise, susținând în continuare absența riscurilor infecțioase asociate cu utilizarea bacililor 
PCHS indicată de studiile anterioare.

Impactul salubrității asupra incidenței HAI
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Rolul relativ al PCHS în reducerea apariției HAI a fost explorat printr-un model multivariabil, incluzând toți parametrii, care 
au apărut ca variabile asociate pozitiv cu apariția HAI prin analiza univariată. Rezultatele (rezumate în Tabelul 5), confirmând 
în același timp ca factori de risc semnificativi statistic prezența cateterelor venoase urinare sau centrale (respectiv OR = 2,68; 
IC 95%, 2,10-3,41 și OR = 1,99; IC 95% 1,40-2,82 ), a arătat utilizarea PCHS ca efect protector independent semnificativ 
statistic (OR = 0,44; IC 95%, 0,35-0,54) (P <0,0001).

Fig 1. Studiați reprezentarea grafică de proiectare. Șase spitale italiene din 
diferite regiuni geografice au fost înscrise în studiu (nord: Feltre, Tolmezzo, 
Vigevano; centru: Roma; sud: Foggia, Messina). Cinci spitale au fost alocate 
aleatoriu în două grupuri de intervenție (I1, I2) și un alt spital a reprezentat 
un control extern (extC): grupul I1 a inclus spitale Roma, Foggia și Feltre, care 
au intrat în studiu la 1 ianuarie 2016; Grupul I2 a inclus spitalele Vigevano și 
Tolmezzo, intrând 5 luni mai târziu, pe 1 mai 2016; spitalul extC a fost 
reprezentat de spitalul Messina, care nu a primit nicio intervenție și a fost 
monitorizat de la 1 mai 2016. Fazele studiului sunt indicate prin culori: 
portocaliu, perioada de pre-intervenție de 6 luni (pre-PCHS); verde deschis, 
perioada de stabilizare, când a fost introdus PCHS; verde, perioada de 6 luni 
post-intervenție (PCHS), când PCHS a fost aplicat în mod obișnuit. 
Campaniile de eșantionare pentru analize microbiologice sunt indicate 
de cercuri: analize microbiologice convenționale au fost efectuate lunar 
(cercuri negre), iar analize moleculare au fost efectuate trimestrial 
(cercuri roșii) în toate spitalele înscrise.

Fig 2. Ratele incidenței HAI în spitalele de intervenție I1-I2. Rezultatele sunt exprimate ca valoare 
bilunară a ratei incidenței la 1.000 de pacienți-zile, respectiv în perioadele pre-PCHS (roșu) și PCHS 
(albastru). De asemenea, sunt raportate intervale de IC 95%. 69



Autosuficiență, abilitatea de a se asigura în mod autonom, 
măsurată prin scala SSM (Matricea de autosuficiență); ATB, 
antibiotice; MDRO, organism multi-rezistent la medicamente; 
CVC, cateter vascular central.

256 de pacienți cu 1 HAI, 26 cu 2 HAI și 2 cu 3 HAI 115 pacienți cu 1 HAI și 13 cu 2 HAI
# 9 pacienți cu 1 HAI și 3 cu 2 HAI § 16 pacienți cu 1 HAI

�Din faza pre-PCHS, 301 HAI au inclus 13 co-infecții; în timpul fazei PCHS, 135 HAI au inclus 6 co-infecții.
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 Analizele de supraîncărcare a supraîncărcării, inclusiv detectarea și cuantificarea Staphylococcus spp., 
Enterobacteriaceae spp., Pseudomonas spp., Acinetobacter, Clostridium difficile și Candida spp., Au arătat o contaminare 
persistentă în toate secțiile înscrise în perioada pre-PCHS, cu o încărcare globală de agenți patogeni. corespunzând la 
22.737 UFC / m2 (valoare mediană, intervalul 17.053-60.632 UFC / m2), atribuibilă în principal contaminării stafilococice 
(încărcătura mediană 21.895 UFC / m2, intervalul 13.684-57.263 UFC / m2). Alte genuri microbiene au fost mai puțin abundente: 
Enterobacteriaceae (valoare mediană 1.784 UFC / m2; interval 444-3.015 UFC / m2), Acinetobacter (valoare medie 2.538 UFC / 
m2; interval 214-3.836 UFC / m2), Pseudomonas spp. (valoare medie 361 UFC / m2; interval 43–2125 UFC / m2), C. difficile 
(valoare medie 286 UFC / m2; interval 137–842 UFC / m2) și Candida spp. (valoare medie 1.480 CFU / m2; interval 1.075-5.508 
CFU / m2) (fișiere de informații suport în depozitul BioStudies, Nr. de acces S-BSST75).
Introducerea PCHS în cele cinci spitale de intervenție (grupurile I1 și I2) a indus o scădere semnificativă statistic a contaminării 
cu agenți patogeni de la 22.737 UFC / m2 la 4.632 UFC / m2 (valoare mediană; intervalul 842–12.632 UFC / m2) (P <0,0001, 
corespunzând unei scăderi medii de 83% a încărcăturii agentului patogen de suprafață (interval 70-96,3%) (Fig 3A). Prin 
contrast, nu s-au observat variații în spitalul de control extern între cele două perioade de observație.
Între timp, cota de PCHS-bacili a crescut semnificativ pe suprafețele spitalelor de intervenție de la 0% (valoare mediană, 
interval 0-30%) la 69,8% (valoare mediană, interval 39,9-86,8%) din microbiota totală de suprafață (P < 0,0001) (Fig 3B). 
Nu s-a observat o creștere a numărului de Bacillus în spitalul de control extC.
Analiza microarray a rezistomei microbiotei a arătat o scădere globală semnificativă a genelor de rezistență în spitalele I1-I2 
în timpul fazei PCHS în comparație cu ceea ce a fost detectat în perioada pre-PCHS (P <0,0001; Pc = 0,008) (S1 Fig) (sprijin 
fișiere de informații din depozitul BioStu- dies, nr. de acces S-BSST75). Prevalența genelor R a fost diferită în spitalele 
individuale, reflectând probabil presiunea selectivă exercitată în fiecare setare, dar scăderea genelor R prezente inițial în 
faza pre-PCHS a fost observată în toate spitalele. În schimb, nu a fost observată nicio scădere în spitalul de control extern.
În paralel, analiza rezistenței microarray a izolatelor PCHS-Bacili de pe suprafețele spitalelor tratate, nu a arătat nicio 
achiziție de gene R în toate izolatele testate pe parcursul întregii perioade de studiu (Fig 4), confirmând studiile anterioare 
care susțineau stabilitatea genetică a tulpinilor PCHS-Bacillus .

 Rolul contaminării persistente a suprafeței în transmiterea HAI este recunoscut [6, 8-11], dar impactul curățării 
mediului asupra incidenței HAI este lipsit de date solide, deoarece până în prezent majoritatea studiilor care corelează 
încărcătura de mediu cu incidența HAI considera un pachet de sau erau limitate la tipuri specifice de secție (de exemplu, 
ICU) [32, 33].
Deoarece am raportat recent că o salubrizare bazată pe probiotice (PCHS) poate modula microbiota spitalului de suprafață 
[27, 29], prezentul studiu pre-post intervențional a avut drept scop investigarea directă a impactului potențial al acestui 
sistem asupra incidenței HAI.
Conform rezultatelor noastre, în absența oricărei alte intervenții ICP, PCHS a fost asociată cu o reducere semnificativă 
(P <0,0001) a incidenței HAI în secțiile medicale din spitalele de acute. Reducerea a fost observată în toate HAI-urile 
detectate în mod obișnuit în secțiile de medicină internă, dintre care unele sunt asociate cu transmiterea de contact și 
aceasta a fost asociată cu o scădere concomitentă a microorganismelor izolate responsabile, în timp ce frecvențele lor 
relative au rămas neschimbate.

Impactul salubrității asupra microbiotei de suprafață a spitalului

Discuție

Model modelul multivariabil a inclus toți factorii 
care au apărut ca fiind asociați semnificativ cu 
debutul HAI prin analiza univariată (11.461 pacienți).
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Analiza multivariabilă, confirmând în același timp rolul unor factori de risc bine cunoscuți [34], cum ar fi prezența cateterelor 
(OR = 2,68 și OR = 1,99 pentru urină și, respectiv, CVC), a relevat că PCHS este un factor de protecție independent (OR = 0,44 ;
 IC 95%, 0,35-0,54) (P <0,0001).
În plus, datele privind sarcina biologică au confirmat într-un eșantion mare că PCHS este capabil să reducă și să remoduleze 
contaminarea mediului, inducând o scădere semnificativă (-83%) a încărcăturii totale a agentului patogen de suprafață, 
precum și a genelor de rezistență adăpostite de microbiota suprafeței până la 2 jurnale) [27-29], sugerând că bacilii probiotici 
pot deplasa și înlocui agenții patogeni pre-existenți, limitând colonizarea și răspândirea noilor intrări potențial patogene și 
rezistente la medicamente (contaminarea de la îngrijitori, pacienți noi, lucrători din domeniul sănătății) , un mecanism 
competitiv bine cunoscut în natură [35-38].
În plus, monitorizarea sistematică microbiologică și moleculară a studiului de față susține siguranța utilizării PCHS observate
 în studiile anterioare [26, 27, 39], confirmând stabilitatea genetică a PCHS-bacililor și absența oricărui risc infecțios corelat la 
utilizarea probioticelor PCHS în spitale.

Fig 3. Contaminarea suprafeței în spitalele chestionate. (A) Încărcarea de agenți patogeni pe suprafețele spitalului, 
exprimată în CFU / m. Şase agenții patogeni au fost măsurați prin numărarea directă a CFU pe plăci Rodac specifice, 
așa cum este descris în Metode (Staphylococcal spp., Enterobacteriaceae spp., Acinetobacter spp., Candida spp., 
Pseudomonas spp., Clostridium spp.). Rezultatele grafice reprezintă suma valorilor mediane obținute pentru fiecare 
agent patogen măsurat. Valorile mediane (partea inferioară a casetei) și valorile Q3 (partea superioară a casetei, 
reprezentând valorile percentilei de 75%) sunt prezentate pentru fiecare spital și pentru fazele de pre-intervenție 
(pre-PCHS) și de intervenție (PCHS). Valorile raportate pentru spitalul de control extern (Messina), corespund cu cele 
detectate în prima și a doua perioadă de 6 luni ale studiului. (B) Încărcarea bacteriană totală și numărul de bacili PCHS, 
respectiv măsurată printr-un qPCR pan-bacterian (panB) și un qPCR specific pentru genul Bacillus (spo0A).
 Rezultatele sunt exprimate ca număr de copii ale genomului la 100 ng de ADN testat. Sunt prezentate valorile mediane ± 
SD ale fazelor pre-PCHS și PCHS. Valorile raportate pentru spitalul de control extern (Messina), corespund cu cele 
detectate în prima și a doua perioadă de 6 luni ale studiului.

Fig 4. Analiza rezistentă a tulpinilor PCHS-Bacillus. Genele de rezistență 
la antibiotice au fost analizate prin microarray atât în detergentul PCHS 
înainte de aplicare, conținând un amestec de trei specii de Bacillus 
(Original), cât și în izolatele Bacillus (Izolate) colectate de pe suprafețele 
spitalului în faza PCHS din grupurile de spitale I1 și I2. Pentru bacilii PCHS 
originali, rezultatele sunt exprimate ca valori medii ± SD a șase replici. 
Pentru izolate, rezultatele sunt exprimate ca medie
valoare ± SD de 120 bacil izolat de suprafețele spitalului. Atât valorile 
originale, cât și cele izolate au fost comparate cu valorile de control 
negative (NTC). Fiecare izolat de Bacillus a fost identificat prin PCR și 
secvențierea înainte de analiza microarray, așa cum s-a descris 
anterior [29]. 72



 Analiza multivariabilă, confirmând în același timp rolul unor factori de risc bine cunoscuți [34], cum ar fi prezența 
cateterelor (OR = 2,68 și OR = 1,99 pentru urină și, respectiv, CVC), a relevat că PCHS este un factor de protecție independent 
(OR = 0,44 ; IC 95%, 0,35-0,54) (P <0,0001).
În plus, datele privind sarcina biologică au confirmat într-un eșantion mare că PCHS este capabil să reducă și să remoduleze 
contaminarea mediului, inducând o scădere semnificativă (-83%) a încărcăturii totale a agentului patogen de suprafață, 
precum și a genelor de rezistență adăpostite de microbiota suprafeței până la 2 jurnale) [27-29], sugerând că bacilii probiotici 
pot deplasa și înlocui agenții patogeni pre-existenți, limitând colonizarea și răspândirea noilor intrări potențial patogene și 
rezistente la medicamente (contaminarea de la îngrijitori, pacienți noi, lucrători din domeniul sănătății) , un mecanism 
competitiv bine cunoscut în natură [35-38].
În plus, monitorizarea sistematică microbiologică și moleculară a studiului de față susține siguranța utilizării PCHS observate 
în studiile anterioare [26, 27, 39], confirmând stabilitatea genetică a PCHS-bacililor și absența oricărui risc infecțios corelat 
la utilizarea probioticelor PCHS în spitale

 Deși prezintă un efect protector puternic al PCHS, acest studiu are unele limitări potențiale. Un prim posibil este legat 
de proiectarea studiului, care este o intervenție pre-post desfășurată în aceleași spitale. Cu toate acestea, dimensiunea 
eșantionului și amploarea reducerii rezultate par să indice un rol clar al PCHS. Pe baza acestor rezultate, dezvoltările 
ulterioare ar putea include studii bazate pe eșantioane mai mari și diferite metodologii, cum ar fi studiile cu pană în trepte și 
/ sau studiile randomizate în grup, inclusiv rentabilitatea. De asemenea, numărul spitalului de control extern este mic, iar 
reducerea nesemnificativă observată s-ar putea datora acestei limitări. Deoarece setările explorate sunt limitate la medicina 
internă, geriatrie și neurologie, studii suplimentare ar beneficia de explorarea impactului în alte setări de asistență medicală, 
pentru a înțelege mai bine generalizabilitatea rezultatelor obținute.
În al doilea rând, dimensiunea eșantionului a fost calculată pentru a detecta diferențele în eșantionul global și nu în spitalele 
individuale; cu toate acestea, rezultatele au arătat o scădere a HAI în toate spitalele, deși nu a fost semnificativă statistic 
în acele spitale cu o incidență scăzută a HAI la momentul inițial.
În al treilea rând, o potențială prejudecată ar putea fi reprezentată de conștientizarea personalului medical în legătură cu 
studiul în sine, dar profesioniștii din domeniul sănătății erau conștienți doar de un studiu de incidență care urmează să fie 
efectuat pe parcursul întregii perioade de studiu (18 luni). Mai mult, acest punct a fost abordat prin limitarea informațiilor 
exclusiv la managerii spitalelor, recrutarea de colectoare de date externe și extrageri de date și includerea unui spital de 
control extern pentru a monitoriza impactul potențial legat doar de prezența unui studiu. În același timp, ar trebui să se 
considere că perioada studiului a fost foarte lungă (în ansamblu, intervalul de timp a fost de 18 luni), limitând astfel 
prejudecata potențială de atenție a echipelor de lucrători din domeniul sănătății.
O altă tendință potențială ar putea fi legată de sezonalitate și distribuția geografică a spitalelor înscrise. Perioada de 
urmărire de 6 luni poate să nu fie suficientă pentru a nega efectele variabilității sezoniere și, în mod similar, lipsa site-urilor 
înscrise din toate cele trei regiuni din ambele grupuri I1 și I2 poate fi o limitare. Prin urmare, studii suplimentare ar putea 
include o perioadă mai lungă de urmărire și / sau o înscriere mai robustă. Cu toate acestea, dimensiunea și caracteristicile 
reducerii HAI și efectul relativ în termeni de deplasare a microbiotei par să indice că acești potențiali confundători, 
dacă există, ar putea avea un efect limitat.
 În cele din urmă, deși a existat un acord de a nu se introduce măsuri pentru îmbunătățirea controlului infecțiilor în 
spitalele înscrise, un potențial de confuzie este reprezentat de lipsa măsurării igienei mâinilor în perioada de studiu.

 Acesta este primul studiu, după cunoștințele noastre, care arată o asociere între incidența HAI și microbiota de 
mediu într-un eșantion atât de mare. În ansamblu, rezultatele colectate pot contribui la sublinierea rolului modulației 
microbiotei de mediu pentru curățarea în medici, introducând posibilitatea unei abordări ecologice în domeniul curățării 
mediului, care ar putea fi inclusă printre instrumentele eficiente disponibile pentru prevenirea infecțiilor. și control (IPC). 
Acest lucru ar putea sprijini politicile care vizează reducerea dezvoltării rezistenței microbiene la dezinfectanți și antibiotice, 
ducând la o reducere eficientă a costurilor legate de gestionarea HAI. Pe de altă parte, rezultatele noastre ar putea fi utile 
pentru a introduce metodologii de investigare a poverii de mediu și a circulației rezistenței în medii de sănătate, deoarece 
analiza sa sistematică ar putea deschide posibilitatea de a explora noi strategii de control al răspândirii sale. În cele din 
urmă, acest studiu deschide noi probleme care urmează să fie explorate: aplicabilitatea și impactul în diferite setări, 
impactul asupra diferitelor tipuri de HAI, efectul pe termen lung al utilizării de rutină a PCHS, dinamica dintre populația 
de agenți patogeni umani și probiotice Bacili și impactul asupra costurilor legate de gestionarea HAI. Desigur, vor fi necesare 
analize aprofundate cu privire la rentabilitate, precum și studii viitoare concepute în mod optim pentru a aborda informațiile 
care încă lipsesc în acest studiu.
În concluzie, aceste rezultate ar putea fi importante pentru a înțelege mai bine rolul microbiotei de mediu în setările de 
asistență medicală, susținând elaborarea de orientări cu privire la curățarea mediului adresate pentru a spori strategiile IPC.

Limitări

Concluzii
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S1 Tabel. Frecvența HAI în raport cu caracteristicile pacientului în spitalele I1-I2. 
Rezultatele analizei univariate ale factorilor de risc pentru apariția HAI la pacienții pre-PCHS și PCHS.(DOCX)
S1 Fig. Analiza rezistentă a microbiotei de suprafață. 
(A) Analiza genelor de rezistență la antibiotice în întreaga populație de suprafețe bacteriene din cele cinci spitale supuse
 intervenției (spitale I1-I2), în fazele pre-PCHS și PCHS ale studiului. Rezultatele sunt exprimate ca media ± modificări ale 
pliurilor SD, comparativ cu valorile de control negative (pentru faza pre-PCHS) și cu valorile pre-PCHS (pentru faza PCHS). 
(B) Analiza genelor de rezistență la antibiotice în întreaga microbiotă de suprafață a spitalului de control extern (extC), 
în prima și în a doua perioadă de 6 luni ale studiului. Rezultatele din prima perioadă sunt exprimate ca modificări ale 
pliurilor medii ± SD comparativ cu nd valori negative de control (NTC); Rezultatele 2-perioade sunt exprimate ca valori 
medii ± SD comparate Sf
1 -valori de perioadă, în mod similar, care au fost realizate pentru pre-PCHS și PCHSfaze în spitale supus intervenției. (TIF)
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