
Een  hygiënische en gezonde 
kamer voor uw gasten? 

ANTI-HUISSTOFMIJTBEHANDELING
VOOR ULTIEME HYGIËNE IN UW GASTENKAMERS

ALLEX

>80% VAN DE HUISSTOFMIJTEN GEËLIMINEERD NA HET EERSTE GEBRUIK

WETENSCHAPPELIJK EN KLINISCH BEWEZEN RESULTATEN

100% VEILIG EN NATUURLIJK, BEVAT GEEN INSECTICIDE

BEHANDELING EN PREVENTIE VAN HUISSTOFMIJTALLERGIE

MEDISCH 

HULPMIDDEL 

KLASSE 1



Voor hotelgasten speelt een schone en hygiënische hotelkamer een belangrijke 

rol in de algehele beleving van hun verblijf. Een slechte hygiëne-ervaring in uw 

hotel kan frustratie veroorzaken, uw reputatie schaden en de klantloyaliteit 

beïnvloeden.

‘Hygiënisch’ betekent ook meer dan oppervlakkig schoon. Naast het vuil dat je 

met het blote oog kan zien, is er ook heel wat onzichtbaar vuil. Wist je dat een 

gemiddelde matras bijvoorbeeld tot wel 2 miljoen huisstofmijten kan bevatten? 

Geen aangename gedachte voor wie het graag hygiënisch heeft. Bovendien zijn er 

wereldwijd miljoenen mensen met een huisstofmijtallergie die vooral ‘s ochtends 

last hebben van vervelende symptomen. In plaats van goed uitgerust wakker te 

worden, wordt hun slaapkwaliteit negatief beïnvloedt en zijn ze ‘s morgens moe.

Wilt u uw gasten niet alleen een goede maar ook een hygiënische nachtrust in uw hotel bieden? Lees meer over hoe u met 

ALLEX de ultieme hygiëne in uw gastenkamers bereikt door huisstofmijten te elimineren en te voorkomen.

WAT ZIJN HUISSTOFMIJTEN? 

Huisstofmijten zijn microscopisch kleine beestjes die tot de spinnenfamilie behoren en 

die gewoonlijk in huisstof leven. Ze zijn onzichtbaar voor het blote oog, doorschijnend 

en ongeveer 0,2 tot 0,3 mm lang. Huisstofmijten zijn relatief onschadelijk voor de 

mens, zij het niet dat ze allergische reacties veroorzaken bij gevoelige mensen. Ze 

mogen niet worden verward met bedwantsen, waaraan ze niet gerelateerd zijn.

Huisstofmijten zijn dol op matrassen

Omdat dode huidcellen hun 

primaire voedselbron zijn, 

leven huisstofmijten het liefst in 

matrassen, kussens en gestoffeerde 

meubels die veel worden gebruikt. 

Ze geven de voorkeur aan temperaturen tussen 20 en 25 

graden Celsius en een luchtvochtigheid tussen 60 en 70%.

 

Omdat menselijk zweet de luchtvochtigheid van de matras 

verhoogt en dient als een voortdurend vernieuwende 

voedselbron, zijn matrassen dus de ideale omgeving voor 

huisstofmijten.

‘s Nachts, wanneer het donker is en een slapend menselijk 

lichaam de temperatuur van de matras verhoogt, trekken 

de huisstofmijten naar de oppervlakte om zich te voeden 

met dode huidcellen. Ze laten hun schelpen en uitwerpselen 

achter. Zodra de gast het bed heeft verlaten, keren ze 

terug naar de diepere lagen van 

de matras waar ze volledig worden 

beschermd. Om hun vochtgehalte 

gedurende de dag op peil te houden, 

scheiden huisstofmijten stoffen af   

die aggregatieferomonen worden 

genoemd. Hierdoor kunnen ze 

communiceren en zo groeperen ze 

zich in de kern van de matras om 

elkaar warm te houden.

Wat veroorzaakt de allergische reacties?  

Huisstofmijten leven slechts 2 tot 3 maanden, maar 

vermenigvuldigen zich snel. Vrouwelijke mijten leggen 

in hun leven tussen de 20 en 80 eitjes. De eitjes komen 

al na 6 dagen uit. In 3 tot 4 weken doorlopen de jonge 

mijten verschillende ontwikkelingsstadia, waarbij ze na 

elke fase hun schelp afstoten. Bovendien produceert elke 

mijt dagelijks 20 keer uitwerpselen.

Huisstofmijten zijn zelf geen allergenen. Ze bijten 

of doorboren de huid niet, maar de exoskeletten en 

uitwerpselen bevatten eiwitten die allergische reacties 

veroorzaken bij gevoelige mensen.

20-80 eitjes / huisstofmijt 20 x uitwerpselen / dag

In 1 matras kunnen 

zich tot wel 2 miljoen 

huisstofmijten 

schuilhouden

Laat je de mijten zich 
elke dag voeden met een 
andere hotelgast? 



Het verminderen van het aantal huisstofmijten is cruciaal om hoge hygiënestandaarden te bereiken. De ALLEX-methode 

is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwd inzicht in de biologie en het gedrag van de huisstofmijt. ALLEX bevat 

natuurlijke ingrediënten die de aggregatieferomonen nabootsen die door huisstofmijten worden gebruikt om te 

communiceren. Als gevolg hiervan worden mijten aangetrokken door de met het product bespoten bekleding en migreren 

ze vanuit het binnenste van het beddengoed of de bekleding naar het oppervlak. Nadat ze zich in de besproeide bekleding 

hebben verzameld, kunnen ze in één keer worden verwijderd door de bekleding te wassen op hogere temperaturen of met 

een geregistreerd, desinfecterend wasprogramma. 

Aanpakken aan de bron

Je kan de huisstofmijten verwijderen in 3 simpele stappen

Behandeling

STAP 1 - AANTREKKEN 
Spuit de ALLEX®-oplossing gelijkmatig op een 100% katoenen laken, handdoek of textiel dat 

het bed, beddengoed, de kussens of bekleding bedekt. 1 spuitdruk wordt aanbevolen voor 

elke 30x30 centimeter.

STAP 2 - WACHTEN
Laat de bekleding 1 à 2 uur ongemoeid. Dit is hoe lang het duurt voordat meer dan 80% van 

de huisstofmijten migreert naar het oppervlak van de bekleding. 

STAP 3 - ELIMINEREN
Verwijder de bekleding en was deze in de wasmachine op 60°C of met een geregistreerd 

desinfecterend wasprogramma. Stofzuig het behandelde gebied na de eerste 3 toepassingen 

om achtergebleven huisstofmijtuitwerpselen en -skeletten  te verwijderen.

HOE HUISSTOFMIJTEN ELIMINEREN? 

Omdat huisstofmijten zich zeer snel voortplanten, kan de mijtenpopulatie 

in een bed in slechts enkele weken exploderen van 1 tot 1 miljoen. In een 

gemiddelde dubbele matras worden zo in totaal tot 40 miljoen uitwerpselen 

per dag geproduceerd!

Als u uw hotelgasten een hygiënische kamer wilt bieden zodat ze kunnen 

genieten van een gezond en comfortabel verblijf in uw hotel, dan is het 

belangrijk om regelmatig huisstofmijten te bestrijden volgens de ALLEX-

methode.

Na 2 jaar bestaat 10% 
van het gemiddelde 
gewicht van een kussen 
uit huisstofmijten 
(levend en dood) en 
hun uitwerpselen.

ALLEX is een 100% veilig en natuurlijk product dat 99% van de 
huisstofmijten uit matrassen, kussens en meubels verwijderd. De 

resultaten zijn klinisch bewezen.

OM BESTAANDE 
HUISSTOFMIJTEN 
TE ELIMINEREN

OM TOEKOMSTIGE 
VERSPREIDINGEN 
TE VOORKOMEN

per week in 
de eerste 3 weken1x per maand1x



GEREGISTREERD ALS MEDISCH HULPMIDDEL

Wetenschappelijk bewezen resultaten 
- Aantrekkelijkheid

Van elke productiebatch van ALLEX wordt een staal naar 

een onafhankelijk, geaccrediteerd laboratorium gestuurd 

om een kwaliteitstest uit te voeren. Het doel is om de 

aantrekkelijkheid van de oplossing op de mijten te meten.

Een reeks vooraf aangetaste matrassen wordt afgedekt 

door een standaard katoenen laken en verdeeld in 3 

groepen.

• In groep 1 wordt er niets op het laken gespoten.

• In groep 2 wordt er water op het laken gespoten (de 

mijten worden aangetrokken door vocht).

• In groep 3 wordt ALLEX op het laken gespoten.

Na 1 uur worden de lakens weggenomen. Het laboratorium 

telt vervolgens het aantal mijten dat van elke matras naar 

het laken is gemigreerd volgens de Bischoff-methode 

(norm NF G 39011).

• In groep 1 migreerden gemiddeld ~ 1% van de mijten in 

de matras op het laken.

• In groep 2 migreerden gemiddeld ~ 4% van de 

matrasmijten op het laken.

• In groep 3 is minimaal 80% van de mijten in de matras 

op het laken gemigreerd, met een gemiddelde van 

bijna 90%.

Klinisch bewezen voor mensen 
met een huisstofmijtallergie

25% van de bevolking is allergisch aan huisstofmijt. Het 

is klinisch bewezen dat na slechts 2 behandelingen van 

de matras met ALLEX, het percentage patiënten dat van 

ernstige of matige allergie/symptomen naar milde of 

geen symptomen ging, werd vastgesteld op:

• 70% voor een verstopte neus

• 47% voor niezen

• 62% voor een jeukende neus

• 60% voor oculaire pruritus (geïrriteerde ogen)

• 62% voor rinorroe (loopneus)

Hoewel de ALLEX-oplossing niet in contact komt met het menselijk lichaam, werd deze getest in 

overeenstemming met de ISO 10993-5 norm - Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen, deel 5. 

Diverse veiligheidsevaluaties werden uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium, dat concludeerde dat 

ALLEX geen risico vormt op cytotoxiciteit, huidsensibilisatie of huidirritatie. Deze resultaten bevestigen dat de 

ALLEX-oplossing tegen huisstofmijt volkomen veilig is. Onder duizenden gebruikers zijn er geen gevallen van 

allergische reactie op de ALLEX-oplossing gedocumenteerd.

100% natuurlijk product

De ALLEX-oplossing is gebaseerd op natuurlijke, 

verdunde plantaardige ingrediënten die huisstofmijten 

aantrekken zodat ze gemakkelijk kunnen worden 

verzameld en verwijderd. Het bevat geen insecticiden, 

geen chemicaliën en is volkomen veilig voor volwassenen, 

kinderen en huisdieren.

Het verschil met concurrerende producten? Het doel van 

anti-huisstofmijt matrashoezen is alleen om huisstofmijten 

te verbergen, maar niet om ze te elimineren. Hun aantal 

blijft toenemen in de matras. Wanneer de hoes wordt 

verwijderd om te wassen, is er letterlijk een bom van 

allergenen (huisstofmijtuitwerpselen) die vrijkomt in de 

kamer.

Het doel van andere anti-huisstofmijt-sprays is om 

huisstofmijten te doden. Om dat doel te bereiken, bevatten 

ze vaak giftige ingrediënten en agressieve chemicaliën. 

Ze zijn werken met insecticiden, die relatief inefficiënt zijn 

omdat ze alleen huisstofmijten aan het oppervlak doden 

(huisstofmijten verstoppen zich in de diepere lagen van 

matrassen en meubels), maar ze zijn ook giftig en hebben 

een negatieve invloed op de gezondheid en het milieu.

ALLEX doodt geen huisstofmijten. Het doel is om ze 

vanuit de diepere lagen van de behandelde gebieden 

aan te trekken en te verzamelen aan het oppervlak. 

Als meer dan 80% van de mijten gemigreerd is, kunt u 

de hoes verwijderen en de huisstofmijt elimineren in de 

wasmachine op 6°C. Er zijn geen giftige ingrediënten 

nodig om de huisstofmijten aan te trekken. ALLEX is 100% 

natuurlijk en zonder risico.
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AANBEVOLEN AANPAK
Lage temperaturen, vochtigheid en licht zijn de vijanden van huisstofmijten. Houd kamers daarom koel, droog 
en zo licht mogelijk om besmetting te voorkomen. 

Verlucht slaapkamers minstens 10 

minuten per dag, zeker wanneer 

het koud en droog is buiten. 

Sluit steeds de deur van de 

badkamer om de luchtvochtigheid 

in de slaapkamer laag te houden. 

De luchtvochtigheid is idealiter 

lager dan 60%.

Zorg voor een binnentemperatuur 

van 18-19 graden Celsius.

Verander het beddengoed 
regelmatig.

Stofzuig de kamers met een 

stofzuiger met een gecertificeerde 

HEPA filter.

Vervang matrassen die te oud zijn 

(meer dan 10 jaar oud).

Vermijd onnodig textiel in de 

kamers: tapijten, extra kussens, ...

DE KERS OP DE HYGIËNECAKE

was het beddengoed op 60°C 

of met een geregistreerd, 

desinfecterend wasprogramma.

En tot slot, de meest effectieve manier voor een optimale hygiëne 
in uw hotelkamers is het behandelen van huisstofmijt-hotspots: 

matrassen, banken, fauteuils en kussens met

ALLEX
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MEER INFORMATIE

Contacteer je lokale Christeyns 
verantwoordelijke voor een oplossing op maat. 

WWW.CHRISTEYNS.COM

Afrikalaan 182, B - 9000 Gent
T + 32 9 223 38 71
E info@christeyns.com


