
Kevyesti vaahtoava hyvinvointia edistäviä  
mikrobeja sisältävä lattianpesuaine kaikkien 
vesipesua kestävien lattioiden manuaaliseen 
puhdistukseen. Tiiviste laimennetaan vain 0,2-1% 
suhteella. Soveltuu mopilla tai harjalla pesuun. 
Mikrobit takaavat hyvinvointia tuottavan  
mikroflooran, estävät aktiivisesti hajuja ja  
syväpuhdistavat saumat. Mikrobit auttavat myös  
pitämään viemärit puhtaina ja hajuttomina. Ei 
CLP-varoitusmerkkejä, pH neutraali. Vähintään 50 
miljoonaa mikrobia/ml. 3 vuoden säilyvyysaika!
Laimenettu liuos säilyy viisi vuorokautta.

ProbiSolution  
 Manual Floor Cleaner

Vaahtoamaton hyvinvointia edistäviä mikrobeja 
sisältävä lattianpesuaine kaikkien vesipesua  
kestävien lattioiden koneelliseen puhdistukseen.  
Tiiviste laimennetaan vain 0,2-1% suhteella.  
Soveltuu lattianpesulaitteisiin. Mikrobit takaavat 
hyvinvointia tuottavan mikroflooran, estävät 
aktiivisesti hajuja ja syväpuhdistavat saumat. 
Mikrobit auttavat myös pitämään viemärit  
puhtaina ja hajuttomina. Ei CLP-varoitusmerkkejä, 
pH neutraali. Vähintään 50 miljoonaa mikrobia/
ml. 3 vuoden säilyvyysaika! Laimenettu liuos  
säilyy viisi vuorokautta.

ProbiSolution  
Floor Scrub

Kevyesti vaahtoava hyvinvointia edistäviä 
mikrobeja sisältävä yleispuhdistusaine pintojen, 
huonekalujen ja ovien puhdistukseen. Tiiviste 
laimennetaan vain 0,2-1% suhteella. Sopii hyvin 
käytettäväksi puhdistusliinan kanssa. Mikrobit 
auttavat myös pitämään viemärit puhtaina 
ja hajuttomina. Ei CLP-varoitusmerkkejä, pH 
neutraali. Vähintään 50 miljoonaa mikrobia/ml. 3 
vuoden säilyvyysaika! Laimenettu liuos säilyy viisi 
vuorokautta.

ProbiSolution  
 Interior Cleaner  

Kevyesti vaahtoava hyvinvointia edistäviä  
mikrobeja sisältävä saniteettitilojen pesuaine  
kylpyhuoneiden ja wc-tilojen puhdistukseen.  
Tiiviste laimennetaan vain 0,2-1% suhteella. Sopii 
hyvin käytettäväksi puhdistusliinan kanssa.  
Mikrobit takaavat hyvinvointia tuottavan  
mikroflooran, estävät aktiivisesti hajuja,  
syväpuhdistavat saumat ja estävät kalkkikiven  
muodostumista. Mikrobit auttavat myös  
pitämään viemärit puhtaina ja hajuttomina. Ei  
CLP-varoitusmerkkejä, pH neutraali. Vähintään 50 
miljoonaa mikrobia/ml. 3 vuoden säilyvyysaika! 
Laimenettu liuos säilyy viisi vuorokautta.

ProbiSolution   
Sanitary Cleaner 

ProbiSolution Ecolabel 
-tuotteet yhdistävät 
tehokkuuden,  
hygieenisyyden ja  
kestävän kehityksen.

Ammattipuhdistuksen tulevaisuus:

Turvalliset ja tehokkaat mikro-organismit

ProbiSolution Ecolabel -tuotteet käyttävät hyväkseen  

luonnossa esiintyviä hyvinvointia tuovia mikrobeja.

”EU-ympäristömerkki kertoo puolueettomasti tuotteen ja 

palvelun ympäristöystävällisyydestä– tuotteen turvallisuutta 

ja laadukkuutta unohtamatta.” (Ympäristömerkintä - Motiva 

Services Oy, www.eu-ymparistomerkki.fi)

Turvalliset tuotteet, ei varoitusmerkintöjä!

 *Vähentävät allergeeneja ja patogeeneja

 *Luovat pinnoille hyvinvointia tuottavan mikroflooran

 *Ovat turvallisia ja tehokkaita

 *Syväpuhdistavat pintoja ja saumoja

 *Parantavat säännöllisesti käytettynä merkittävästi

  elinympäristöäMi
kr
ob
it

Bakteeritasapainon  
muuttuminen puhdistettavilla 

pinnoilla

Lähtötilanne 
(Luonnollinen  
bakteeritasapaino)

Ensimmäisen  
puhdistuksen  
jälkeen 

Useamman  
puhdistuksen  
jälkeen 

Pintojen puhdistus desinfiointiaineella

Desinfiointiaine tappaa bakteereita 
riippumatta siitä, ovatko ne hyviä vai 
haitallisia. Kun desinfioidulle pinnalle 
jää runsaasti vapaata kasvutilaa, 
haitalliset bakteerit pääsevät 
lisääntymään.

Pintojen puhdistus mikrobeilla

Ensimmäisen  
puhdistuksen  
jälkeen 

Useamman  
puhdistuksen  
jälkeen 

Mikrobit täyttävät puhdistettavan 
pinnan ja vievät elintilan haitallisilta 
bakteereilta, joten ne eivät pääse 
enää lisääntymään. Säännöllisen 
mikrobisiivouksen ansiosta pinnalla 
esiintyy enimmäkseen vain hyviä 
bakteereita. 
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ProbiSolution 
Ecolabel

ProbiSolution Ecolabel -tuotteet 
yhdistävät tehokkuuden, hygieenisyyden 
 ja kestävän kehityksen.

Kemikaaleille vastustuskykyiset eli resistentit bakteerit ovat mittava 
maailmanlaajuinen ongelma. Haluamme ProbiSolutionilla olla mukana ongelman 
ratkaisussa. Tuotteidemme valmistaja, Chrisal N.V, on vuosien tutkimustyön 
tuloksena löytänyt kestävän kehityksen mukaisen ja tehokkaan ratkaisun 
ongelmaan. Vastaus löytyi suoraan luonnosta - hyvinvointiamme edistävistä 
mikro-organismeista, eli mikrobeista. 

Puhdistuksen aikana ja sen jälkeen mikrobeja jää käsitellyille pinnoille. 
Puhdistuspinnoille levitettyinä mikrobit aktivoituvat ja alkavat hajottaa orgaanista 
likaa 100% luonnollisesti. Mikrobit jatkavat puhdistuksen jälkeen toimintaansa 
vähintään kolmen päivän ajan. Ne estävät aktiivisesti hajujen muodostumista ja 
vähentävät ihmisille haitallisten patogeenien aiheuttamaa riskiä.

Aiemmin hygieenisyys pyrittiin saavuttamaan käyttämällä kemikaaleja, 
jotka olivat usein haitallisia luonnolle ja vaarallisia myös tuotteen käyttäjille. 
Ajan mittaan kemikaalien lisääntynyt käyttö on luonut monia terveydelle 
haitallisia, vastustuskykyisiä bakteerikantoja. Viime vuosina teollisuus ja 
lainsäädäntö ovat tehneet isoja ponnisteluja saadakseen puhdistustuotteet 
ympäristöystävällisemmiksi. Kuitenkin kemikaalien haittavaikutukset ympäristöön 
jatkuvat, eikä resistenttiongelmaa ole saatu kuriin. 

ProbiSolution Ecolabel -tuotteet ovat myös hyödyllisiä ympäristöllemme. Tuotteissa 
käytetyt mikrobit ovat peräisin maaperästä ja vedestä. Kun ne kulkeutuvat 
lopulta jätevesien joukkoon, ne osallistuvat aktiivisesti myös jätevedenkäsittelyyn 
ylläpitäen luonnollista pieneliökasvustoa ympäristössä. 

12 vuoden tutkimus- ja kehitystyön jälkeen nämä puhdistustuotteet ovat 
osoittautuneet sekä tehokkaimmiksi puhdistusaineiksi infektioiden torjunnassa 
että myös kestävän kehityksen näkökulmasta maailman parhaimmiksi mikrobeja 
sisältäviksi puhdistusaineiksi.

Toimintatapa & 
Teknologia
Vuosia kestäneiden tutkimusten tuloksena on löytynyt ratkaisumalli haitallisten ja  
vastustuskykyisten patogeenien nujertamiseksi tehokkaiden sekä ympäristöystävällisten 
mikrobien avulla. Parasta tässä on se, että ratkaisun avain löytyi luonnosta! Hyvinvointiamme 
edistäviä mikrobeja käytetään luomaan ja ylläpitämään mikroflooraa puhdistettaville 
pinnoille. Puhdistuksen aikana ja sen jälkeen mikrobikerros jää käsitellylle pinnalle. 
Puhdistuspinnoille levitettyinä mikrobit aktivoituvat ja jatkavat toimintaansa vähintään 
kolmen päivän ajan. Säännöllinen käyttö varmistaa hyvän ja pysyvän lopputuloksen.

Perinteisiin puhdistusaineisiin (kemiallisiin) verrattuna 
ProbiSolution-puhdistuaineissa on seuraavia etuja:

Hyvinvointia tuovan mikroflooran 

muodostaminen: Luontoystävällisyytensä, 

turvallisuutensa ja tehokkuutensa lisäksi 

mikrobeja sisältäviä Ecolabel-tuotteitamme 

voidaan käyttää erityisesti infektioriskien 

pienentämiseen sekä ammattilais- että 

yksityissektoreilla. Tuotteita käyttämällä 

saadaan puhdistetuille pinnoille pysyvä 

hyvinvointia tuova mikrofloora, mikä vähentää 

merkittävästi hyvinvointiamme haittaavien 

patogeenien riskiä. Toisin kuin perinteisillä 

kemikaalituotteilla ja desinfiointiaineilla, 

hyvinvointia tuovilla mikrobeilla on 

säännöllisesti käytettynä pitkäaikainen ja 

stabiloiva vaikutus puhdistetuilla pinnoilla, 

eivätkä ne lisää resistenssiä. 

Syväpuhdistus:Mikrobit poistavat 

likaa ja biofilmiä syvältä pinnoista. Ero on 

silminnähtävä.

Hajujen vähentäminen: Mikrobit 

kykenevät absorboimaan hajumolekyylejä 

sekä poistamaan muiden bakteerien tuottamia 

hajumolekyyliaineksia. Mikrobiologinen 

puhdistus on sekä ennaltaehkäisevää että 

pintoja hoitavaa.

Turvallisuus: verrattuna useimpiin 

kemiallisiin puhdistusaineisiin ja erityisesti 

desinfiointiaineisiin, ProbiSolution Ecolabel 

-tuotteet ovat ehdottoman turvallisia, eikä 

niissä ei ole CLP-varoitusmerkkejä!

Ympäristöystävällinen:ProbiSolution 

Ecolabel -tuotteidemme suurin etu on se, 

että niiden toiminta on paljon enemmän 

kuin pelkästään ympäristöystävällisyys. 

Mikrobit ovat 100% luonnollisia ja ovat peräisin 

maaperästä ja vedestä. Ne osallistuvat 

aktiivisesti jäteveden käsittelyyn ylläpitäen 

luonnollista mikroflooraa päätyessään 

luontoon käytön jälkeen.

Turvallisuus 
& Laatu
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ProbiSolution-tuotteiden valmistajan, Chrisal  
N.V:n, Ecolabel-tuotteista on tehty useita  
tieteellisiä julkaisuja. Tärkeimpiä näistä ovat:

Vandini et al., 2014.   

Hard Surface Biocontrol in hospitals Using Microbial-Based  
Cleaning Products

Tutkimustulokset:Kolmessa Belgiassa ja Italiassa sijaitsevassa sairaalassa 
käytettiin kahden vuoden ajan Chrisalin mikrobeja sisältäviä puhdistusaineita. 
Jo kolmen viikon käytön jälkeen kaikissa sairaaloissa mitattiin 89 prosentin 
vähentynyt riski vastustuskykyisiin bakteereihin nähden. Kemiallisiin 
desinfiointiaineisiin verrattuna, näillä puhdistusaineilla saatiin paremmin luotua 
pitkäaikainen vähentynyt patogeenien riski. 
 Tutkimuksen johtopäätökset: Mikrobiologisilla tuotteilla puhdistaminen on tehokas 
ja kestävä tapa saada patogeenien riski vähenemään sairaaloissa.

CASELLI ET AL., 2016A. 

 Impact of a Probiotic-Based Cleaning Intervention on the  
Microbiota Ecosystem of the Hospital Surfaces: Focus on the 
Resistome Remodulation.

Tutkimustulokset: Italialaisessa yliopistosairaalassa käytettiin Chrisalin 
Ecolabel -tuotteita kahden vuoden ajan. Tänä aikana huomattiin, että 
antibioottiresistenssin määrä patogeeneissä väheni voimakkaasti. Tämän lisäksi 
käytetyillä mikrobeilla ei ollut negatiivisia vaikutuksia yhteenkään potilaaseen. 
Tämä todistaa Chrisalin puhdistustuotteiden turvallisuuden, vaikka niitä käytetään 
vaativissa olosuhteissa, joissa on hyvin heikkokuntoisia potilaita.

Tutkimuksen johtopäätökset: Mikrobiologinen puhdistus Chrisalin 
tuotteilla alentaa antibioottiresistenssiä sairaaloissa ja on täysin turvallinen 
potilaille.

CASELLI ET AL., 2016B. 

 Safety of probiotics used for hospital environmental sanitation.    
JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION 94:193- 208. 

Tutkimustulokset: Chrisalin Ecolabel -tuotteita testattiin 6 vuoden ajan 
sairaaloissa ja 32 000 näytettä otettiin tuotteiden turvallisuuden arvioimiseksi.

Tutkimuksen johtopäätökset: Chrisalin probioottisten 
puhdistustuotteiden pitkäaikainen käyttö sairaaloissa on turvallista; myös 
potilaille, joiden immuunipuolustus on heikentynyt.

Uusien teknologioiden kohdalla 
herää kysymyksiä ja epäilyä  
tuotteista. On siten aivan  
normaalia, että näistä käydään 
keskustelua. Miksi tuotteemme 
ovat turvallisia?

Koska valmistajalla on sekä EU:n Ecolabel että ISO9001:2015 laatusertifikaatti, 
probioottiset Ecolabel-tuotteet täyttävät maailman korkeimmat laatu-, suorituskyky- 
ja kestävän kehityksen vaatimukset!

Kaikki käyttämämme mikrobit ovat  
”Biosafety Level 1” –tason  
mikro-organismeja virallisen  
kansainvälisen tietokannan mukaan.  
Tämä on korkein ja turvallisin  
mahdollinen turvallisuustaso.

(www.atcc.org ja www.cdc.gov/biosafety/ 
publications/bmbl5/index.htm)

Kaikki käyttämämme mikrobi  
luetellaan Euroopan 
elintarviketurvallisuusviraston (EFSA)  
turvallisten mikro-organismien 
luettelossa. Tätä luokitusta kutsutaan 
 QPS:ksi (Qualified Safety Presumption 
of Safety) ja se tarkoittaa, että  
kaikkia kyseisen luettelon organismeja 
voidaan käyttää elintarvikkeissa.

(www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/qps)

OECD:n turvallisuustestit. Tuotteille on 
tehty laaja valikoima turvallisuus- 
tutkimuksia sertifioiduissa itsenäisissä  
laboratorioissa eurooppalaisten  
standardien mukaisesti: OECD423  
Acute Oral Toxicity, OECD404 Skin  
Irritation, OECD405 Eye Irritation, 
OECD406 Skin Sensitation.

EU Ecolabel. Saadakseen EU:n 
Ecolabel-sertifikaatin, valmistajan 
täytyy toimittaa monia turvallisuutta 
koskevia tietoja tuotteistaan ja 
ainesosistaan. Ainesosien lisäksi myös 
 tuotantoprosessiin ja yrityksen 
yleiseen hallintaan sovelletaan 
tiukkoja laatuvaatimuksia.


