
Hygiënecontrole

Objectieve reinigingscheck met 
de ATP-meters van Hygiena
TH&P reinigt werkplekapparatuur op specialistische wijze bij ruim 1500 organisaties in Nederland 
en België. Denk aan flexwerkplekken, 24/7-meldkamers, de patiëntenomgeving in ziekenhuizen 
en meer. Dat is geen kwestie van snel een doekje eroverheen, maar een secure periodieke 
dieptereiniging. Daarmee verwijderen ze alle zichtbare en onzichtbare vervuiling die zich op en in 
de apparatuur bevindt. Het gevolg: een gezonde, prettige werkomgeving en minder storingen.

TH&P



Probleemstelling 
Veel organisaties zijn zich niet bewust van de vervuiling 
die zich ophoopt op en in apparatuur zoals toetsen - 
borden. Dat komt omdat slechts een deel van de 
vervuiling zichtbaar is. TH&P wilde op eenvoudige  
wijze kunnen aantonen dat de onzichtbare vervuiling  
er daadwerkelijk is én dat hun dieptereiniging een 
meetbaar effect heeft. 

Oplossing
TH&P raakte op een beurs aan de praat met een 
accountmanager van Gullimex. Toen TH&P het 
probleem voorlegde, adviseerde Gullimex de ATP-meter 
van het merk Hygiena. ATP-meters worden vooral 
toegepast in de voedingsmiddelenindustrie voor 
oppervlaktehygiëne en het efficiënt reinigen van 
kritische controlepunten. De gebruiksvriendelijke 
meters van Hygiena geven binnen 15 seconden een 
betrouwbaar resultaat van de hygiënecontrole.

“Gullimex heeft een prettige 

dienstverlening. Ze denken goed 

mee met wat wij doen en ze hebben 

ons echt geholpen een kwaliteitsslag 

te maken. Dankzij de scholing van 

Gullimex kunnen we nu lezen en 

schrijven met de ATP-meters.” 

Nathan Talahatu,  

Business Development Manager TH&P 

Toepassing meetinstrumenten
TH&P gebruikt nu 11 ATP-meters: 10x de Hygiena 
Systemsure en 1x de Hygiena Ensure. De Ensure  
heeft een hogere nauwkeurigheid. TH&P gebruikt  
‘m in medische en farmaceutische werkomgevingen. 
Het specialistische reinigingsbedrijf zet de 
instrumenten in op drie verschillende manieren:
•  als hygiënecheck:  

toont aan hoe vervuild apparatuur echt is,  
zichtbaar én onzichtbaar

•  als nulmeting en voor monitoring:  
de vervuilingsgraad na x maanden geeft  
sturing aan de schoonmaakfrequentie

•  als kwaliteitscheck:  
een steekproefsgewijze controle of  
de dieptereiniging goed is uitgevoerd

Ook handig: het meetinstrument registreert auto - 
matisch alle gegevens. Met behulp van de software  
kan op een later moment alle data worden opgeroepen. 
Ook kan heel eenvoudig een trendanalyse worden 
samengesteld.

Meer informatie:  
NL: +31 (0)74 265 77 88  •  info@gullimex.com  •  www.gullimex.com
BE: +32 (0)53 80 97 54  •  info@gullimex.be  •  www.gullimex.com


