De BIG POWER. Alleen in
combinatie met Acarosan
Sinds enige tijd is de Big Power op de markt. Een multifunctioneel systeem dat de filtrerende werking van water gebruikt om lucht te wassen en
om oppervlaktes binnen de leefplek te reinigen. De Big Power claimt, in
combinatie met het desinfecterende middel Virkon, dat de lucht wordt
gezuiverd en gedesinfecteerd en dat dit een gunstige uitwerking heeft op
mensen die last hebben van overgevoeligheid en/of allergie.
Het KAD plaatst kanttekeningen bij de effectiviteit. Dr. A.M.T. van Nes deelt die mening vanuit haar ervaring met een vergelijkbaar apparaat: de Kirby. "Voor Carapatiënten met een huisstofmijtallergie maakt het
niet uit hoe krachtig een stofzuiger zuigt. Er zijn al heel wat superstofzuigers op de markt die claimen van
belang te zijn voor Carapatiënten. Het gaat er echter niet om wat ze aan huisstofmijtproducten opzuigen,
maar wat er achterblijft. Een gewone stofzuiger verwijdert slechts 3-5 % van de huisstofmijten uit woningtextiel, een bijzonder krachtige verwijdert misschien wel 10%. Maar de 90% die achterblijft is ruim voldoende om schadelijke concentraties aan huisstofmijtallergenen te blijven genereren. De levende mijten
houden zich namelijk met hun pootjes onder in het woningtextiel aan de polen vast. Pas als je ze eerst
......-•IIICl-~gedood hebt, kan je ze verwijderen.
Van d_e allergenen, dat al dood materiaal is, haal je met een gewone stofzuiger
misschien 10% weg en met een zeer krachtige 20%. Ook hier blijft dus genoeg
schadelijk materiaal achter om klachten te genereren. Beter is het om met
een speciaal mijtendodend poeder, bijv. Acarosan eerst de mijten te doden.
De poeder heeft daarna ook de mogelijkheid om de dode mijten en hun
allergenen te bind~n, waardoor ze makkelijker opgezogen worden."
In een reactie laat de heer A. Boeve, betrokken bij de verkoop van de Big
Power, weten dat hij inhoudelijk geen bezwaar heeft tegen de stelling
van dr. Van Nes. ,,De effectiviteit van de Big Power is wetenschappelijk
moeilijk te bewijzen. Mijn ervaring is echter dat het in de praktijk goed
werkt, zeker in combinatie met Acarosan. Ik adviseer mijn klanten vaak
om -voorafgaande aan het zuigen- het tapijt hiermee te behandelen. In combinatie met het gebrek aan stofuitstoot zorgt dit ervoor dat de prikkelingen die
o.a. zorgen voor benauwdheid achterwege blijven."
Acarosan is sinds '90 toegelaten in de vorm van poeder (10642) en in de vorm van schuim (10641). Sinds
'98 bestaat er ook een spray (11952). Het bevat als werkzame stof benzylbenzoaat. De expiratiedatum is
1/6/00 .
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Bestrijdingsmiddel

Vervaldatum

Werking

W"""m'"°""'

4079
6977

Bolfo poeder
lmprosol

01/04/00
01/03/00

insecticide
houtconservering

9018
9040
9536

Carbolineum
Roxasect mottencassette
Woodpil

03/03/00
01/03/00
01/03/00

houtconservering
insecticide
houtconservering

10382

Busan 1009

03/03/00

houtconservering

10803
10804
10837

Alpha x 130 schimmelwerend
Alphatex schimmelwerend
Roxasect cassette
tegen vliegende insecten
Flexa antischimmel
Fiex-1-Deuvel
Vaporthrin mothproofing strip
lmpregneerolie GX (wei type C)
Embalit ABF
Nexa-Lotte tegen muizen

01/03/00
01/03/00

verf
verf

propoxur
ammoniumbifluoride,
kaliumbifluoride
steenkoolteero!ie--destillaat
dichloorvos
ammoniumbifluoride,
kaliumbifluoride
2-(thiocyanomethylthio)benzo
thiazole methyieenbisthiocyanaat
thiram
thiram

01/03/00
01/03/00
01/03/00
01/03/00
21/04/00
01/03/00
17/03/00

insecticide
verf
houtconservering
insecticide
houtconservering
houtconservering
roden ticide

dichloorvos
thiram
ammoniumbifluoride
d-empenthrin
steenkoolteerolie-destillaat
ammoniumbifluoride
difenacum

11022
11097
11569
11580
11620
11682
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