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HYDROSENSE ULTRA LEGIONELLA COMPLETE KIT * SKU 100202 
 

Met de Hydrosense Ultra Legionella Complete Kit kunnen zowel water- als 

biofilmmonsters snel worden getest. Het is perfect voor snelle risicobeoordelingen en zeer 

nuttig voor het identificeren van de bron van een infectie. De kit bevat 2 watertesten en 2 

wattenstaafjes/biofilmtesten. 

 

Als u een distributeur of serviceprovider bent, is deze kit ook een perfecte oplossing om 

verschillende testopties van Hydrosense te evalueren. 

 

OMSCHRIJVING 

• Hydrosense geeft direct een beeld van het legionellabesmettingsrisico, waardoor u 

sneller en beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen over het verbeteren van de 

waterkwaliteit. 

• Onze snelle test helpt u hoge servicenormen te handhaven en beschermt u tegen 

reputatieschade. 

• De test helpt de gezondheidsrisico's voor de volksgezondheid en de werknemers te 

verminderen door de tijd die nodig is om Legionella te identificeren tot een minimum te 

beperken. 

• Het vastleggen van testinformatie tijdens het analyseren van gegevens helpt om een 

compleet beeld te krijgen van het legionellabesmettingsrisico en een stappenplan om 

toekomstige uitbraken te voorkomen. 

• Deze verantwoorde aanpak is niet alleen goed om te doen, maar ook slim voor uw 

organisatie. Lange rechtszaken, hoge boetes en reputatieschade na een uitbraak 

kunnen uw bedrijf snel vernietigen. 

 

TECHNISCHE INFORMATIE 

• Detecteert Legionella pneumophila SG1 

• Combinatie van water- en biofilmtesten 

• Monstervolume: 250 ml voor de watertests en 10 cm² voor de veegtesten 

• Gevoeligheid: 100 CFU/L voor watertesten en 200 CFU per afgestreken gebied voor 

wattenstaafjes 

• Vier testen per verpakking 

• Biedt duidelijke resultaten, ter plaatse, binnen 25-35 minuten 

• De test helpt vertragingen en uitvaltijd te minimaliseren 

• Regelmatig gebruik vergroot het vertrouwen in legionellabestrijding 

• De Smartphone App-lezer biedt een onafhankelijk overzicht van resultaten 

• Perfect als evaluatietestkit voor nieuwe klanten. SKU 100202. 
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