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1. INTRODUÇÃO 
 
 

No final da década de 40, a Clorexidina foi criada por cientistas que 
procuravam um agente para curar a malária. 

Alguns anos depois, em 1950 foi descoberta sua verdadeira 
utilização, um poderoso anti-séptico de amplo espectro no controle de 
bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e fungos. 

Em 1983, foi considerada como substância essencial pelo órgão 
máximo de saúde internacional filiado à ONU, o WHO (World Health 
Organization) e passou a ser um produto de primeira escolha. 

A Clorexidina possui duas principais formas de atuação, proveniente 
de dois tipos de sais: 

Como Digluconato, é um antimicrobiano de características 
desinfetantes e sanitizantes. Eficaz contra Salmonella spp., Listeria spp., 
Clostridium spp., E. Coli, Staphylococcus spp. e Pseudômonas spp. 

Como Dicloridrato, age por contato na parede do intestino, 
recuperando e estabilizando a integridade da flora intestinal, para melhorar 
a absorção de nutrientes e proporcionar melhor desempenho produtivo.  

 

Características que fazem a diferença: controlando contendo 

 
   Não desenvolve 

resistência bacteriana 
    Não absorvido pelo 

organismo 
    Não agride a pele e as 

mucosas 

   Baixíssima toxidez    Não deixa resíduo    Não corrosivo 

   Não requer enxágüe    Não exala gases    Não volátil 

   Ação cicatrizante    Inodoro e incolor    Biodegradável 

   Muito mais segurança     Ação rápida e            
prolongada 

   Fácil manuseio 

 
Essas características possibilitam o uso da Clorexidina nos mais 

diversos segmentos de mercado. 
 
Produção de aves 
Produção de suínos 
Produção de leite 
Alimentício 
Abatedouros e frigoríficos 
Usinas de açúcar e álcool 
 

Rações animais 
Produtos veterinários 
Farmacêutico e cosmético 
Hospitalar e odontológico 
Tratamento de água  
Ar condicionado e limpeza 
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Aspectos comparativos da Clorexidina em relação a outros produtos 
encontrados normalmente no mercado: 

 
Produto Ação Espectro Toxicidade Corrosividade Comentários

Algumas Bactérias

Esporos Fúngicos

Algumas Bactérias

Fungos

Alguns vírus

Algumas Bactérias

Fungos

Alguns vírus

Esporos Fúngicos

Algumas Bactérias

Poucos Fungos

Poucos vírus

Algumas Bactérias

Bactérias

Alguns Fungos

Esporos

Vírus

Bactericida

Fungicida

Bactericida

Fungicida

Algicida

Virucida

Ineficiente conta 
o Parvovírus e 

outros não 
envelopados

Risco de 
carcinogenicidad

e e 
mutagenicidade

Corrosivo em 
algumas 

condições de uso

+++ +

+ +Alguns virus 
envelopados

ALCOOL
Precipita proteínas 

e desnatura 
lipídeos

+

CLORO

Oxida enzimas e 
altera a 

permeabilidade da 
parece celular

+++ +++

FORMOL
Desagrega grupos 
amino, hidroxila e 

sulfidrila

Rapidamente 
neutralizado por 

materias 
organicos (urina 

e fezes)

COMPOSTOS 
IODADOS

Reage com grupos 
amino e sulfidra e 

desagrega 
membranas 

lipídicas

+ +

Podem se 
neurotóxicos

GLUTARALDEÍDO
Grupos sulfidra e 
coagulação do 

citoplasma
+++ +

Toxidade 
ambiental acima 
de 0,2 ppm/m³

Alguns virus 
envelopados

COMPOSTOS 
FENÓLICOS 
(AMÔNIA)

Desnatura 
proteínas e altera 
a permeabilidade 
da parece celular

+++

É altamente 
inflamável e tem 

odor forte

CLOREXIDINA

Desestrutura a 
função osmótica 
da membrana 

celular dos 
organismos

Não é Tóxica Não é corrosiva

Extremamente 
eficaz e segura, 

pois não é 
absorvida pelo 

organismo

ÁCIDO PERACÉTICO
Grupos sulfidra e 
amônia, e atua 
por oxidação

++ +++

Fonte: “Desinfection in veterinary and Farm animal pratice”- A. H. Linton – Blackwll Scientific 
Publication, 1988 
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2. DESCRICÃO E PROPRIEDADES DA CLOREXIDINA 
 
 

1. A Clorexidina é um composto sintético derivado de uma bis-biguanida 
que pelas suas características apresenta um alto nível de atividade, 
própria dos antimicrobianos de alto padrão, sem, no entanto, ter os 
efeitos secundários que a maioria apresenta. Em função deste grau 
de atividade, pequenas concentrações de sais de Clorexidina, são 
geralmente suficientes para inibir o processo reprodutivo ou 
exterminar a maioria das espécies bacterianas, além do que, sendo 
praticamente isenta de toxicidade e efeitos corrosivos, proporciona 
extrema segurança no seu emprego. 
 

2. A Clorexidina mostrou ser ativa em baixas concentrações contra um 
grande número de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, 
aeróbicas e anaeróbicas e fungos. 
 

3. As concentrações mínimas inibitórias (MIC) situam-se bem abaixo de 
4% o que faz da Clorexidina um dos biocidas de melhor rendimento e 
total segurança. 

 
4. Sua toxidade conforme a DL 50 é de 1.800 mg/kg/dia (peso corporal) 

o que a torna praticamente atóxica, além de não ser poluente, não 
exalar gases e não irritar a pele e as mucosas. 
 

5. A Clorexidina atua rapidamente, esterilizando no tempo médio de 30 
segundos a 5 minutos, dependendo da concentração e do tipo de 
microorganismo a exterminar, sendo que a ação bactericida é mais 
rápida do que a fungicida. 
 

6. A Clorexidina dispensa a prática de “rodízio”, pois comprovadamente, 
por relatos nacionais e internacionais, não permite o 
desenvolvimento, por parte dos microorganismos, dos mecanismos de 
resistência, mesmo com aplicação intermitente. 
 

7. A Clorexidina, por não ser volátil, permite que as soluções 
esterilizantes sejam preparadas previamente, mantendo-se ativas por 
até sete dias, desde que protegidas da luz.  
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3. MECANISMO DE AÇÃO DA CLOREXIDINA 
 

 

O modo de ação da Clorexidina se caracteriza por uma rápida 

absorção por parte das células bacterianas, resultando numa série de 

modificações citológicas que afetam sua permeabilidade e suas 

propriedades óticas. (Lawrence: Antimicrobial Activity. In Vitro, of 

Chlorhexidine, J. Amer. Pharm. Ass 49: 731, 1960). 

A quantidade de droga absorvida é proporcional às saídas dos 

constituintes celulares. As alterações que conduzem à extinção foram 

observadas, e levaram à constatação de que os níveis máximos de saída 

dos constituintes celulares resultaram da absorção da substância em 

quantidades elevadas, tanto para Escherichia coli quanto para 

Staphylococcus aureus. (Lawrence J. Farm. Assoc. 1960).  

Hugo e Longworth, em 1964, conduziram uma série de experiências 

observando a captação da droga, a saída dos constituintes celulares e as 

alterações da turgidez, com a finalidade de determinar o processo ativo 

da Clorexidina. Concluíram que a droga reage com a célula e a partir dos 

seus grupamentos lipofílicos, provoca uma desorientação da membrana 

lipoprotéica dificultando sua função de barreira osmótica. A partir da 

reação inicial, os eventos subsequentes dependem da concentração da 

substância presente. A formação de camadas de Clorexidina na superfície 

celular previne a saída dos constituintes por oclusão física observando-se 

a inativação das enzimas autolíticas e a desnaturação do citoplasma.  

O acelerado aumento do índice de morte de bactéria, devido a uma 

maior concentração, sugere uma mudança no modo de ação da 

Clorexidina. Entre 50 a 100 mcg/ml, o grau de precipitação do citoplasma 

aumenta para 90% do RNA e 30% da proteína. Este tipo de lesão é rápida 

e irreversível. 

Os precipitados do RNA e a Clorexidina são instáveis em ácido e 

alcali, sugerindo que as ligações iônicas são atribuíveis à interação da 

droga, carregada positivamente, com grupos de moléculas de RNA 

carregados negativamente. 



www.neob ra x . com.b r  5

Davies (1973) avaliando o efeito da Clorexidina sobre a Escherichia 

coli e Staphylococcus aureus, resumiu o mecanismo de ação do 

Cloridrato de Clorexidina, sob a seguinte forma: 

 

1. Absorção do produto pela superfície da bactéria; 

2. Deterioração da barreira de permeabilidade, o que facilita a 

entrada do produto no citoplasma; 

3. Precipitação do citoplasma (o que por si só é letal) e ainda, 

impedindo a reconstituição da parede celular e da membrana 

citoplasmática; 

4. Sua atuação no trato intestinal por contato, evitando o 

espessamento da mucosa, faz com que os nutrientes sejam 

melhor absorvidos. Uma parede intestinal mais fina implica num 

tecido mais saudável, com menor número de organismos que 

produzem toxina; 

5. Mantendo a integridade e regulando a flora intestinal, que nas 

aves e suínos tem um papel significativo na digestão, é uma 

das razões da melhora do metabolismo protéico. 

 

A Clorexidina teve sua preparação divulgada por Rose e Swain (J. 

Chen. Soc. 1956, 4422). Sua fórmula é a seguinte: 
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4. TOXICOLOGIA 
 

 
Os estudos iniciais foram realizados por D. M. Foulkes (J. Peridont 

Res-8-Suppl-12:55, 1973) que determinou a dose letal por vias oral e 
endovenosa, e a tolerância à administração crônica, concluindo que a 
Clorexidina possui nível extraordinariamente baixo de toxicidade tanto para 
animais quanto para o homem. Pesquisas suplementares feitas por Davies e 
col. (Brit. Pharmacol.9.192, 1976) confirmando conclusões anteriores e 
determinando para a Clorexidina o LD 50 de 22 mg/Kg/dia na aplicação 
endovenosa, e o LD 50 de 1800 mg/Kg/ dia na administração oral. Os 
resultados acima foram obtidos a partir de experimentos levados a efeito 
com espécies de roedores (camundongos e coelhos) e ruminantes 
(bovinos). Hubben, em 1977, constatou a ausência de efeitos nocivos 
decorrentes da administração oral do Digluconato de Clorexidina. 

Quanto ao potencial carcinogênico, foram testados quatro grupos de 
224 ratos cada um, que receberam doses de 5, 25 ou 50 mg/Kg de peso 
corporal, durante dois anos. Os piques de níveis ao término da posologia 
caíram à metade dentro de uma a duas semanas. Os níveis de Clorexidina 
no cérebro, pulmão, fígado, rins, nódulos mesentéricos e outros linfáticos, 
bem como no sangue, foram determinados em intervalos regulares durante 
a experimentação e nas três, seis e nove semanas seguintes ao término da 
administração. 

Nenhuma modificação histológica foi encontrada. A concentração no 
fígado foi alta na fase final, mas caiu à metade após uma e duas semanas. 
Não se constatou incidência de neoplasia nos grupos-controle e nos 
tratados. A toxicidade oral aguda extremamente baixa em animais de 
laboratório tem sido confirmada no homem nos últimos 30 anos de 
experiência e uso irrestrito. Malibach em 1977, levou a efeito testes de 
fotolexidade (potencial causador de dermatite alérgica) e de 
fotosensibilidade, concluindo pela inteira segurança no emprego humano da 
Clorexidina. 

Nuno Álvares Pereira (F. F. UFRJ e Ver. Bras. Fra-Jan. Jun. 1985), 
pesquisando a toxicidade aguda e crônica do Digluconato de Clorexidina  
administrado por via oral em camundongos, constatou: 

1. Incremento no ganho de peso em relação ao grupo controle; 
2. Redução significativa no número de mortes atribuível à inibição de 

infecções intercorrentes nos grupos tratados; 
3. Ausência de efeitos teratogênicos. 
Case (Chemotherapy, 3:367,1976) e Rushton (1974) concluíram que 

a absorção percutânea, é praticamente nula. 
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5. ESTUDOS RADIOGRÁFICOS 
 
 

A Clorexidina é fortemente básica, normalmente distribuída sobre 

todos seus átomos de nitrogênio e contém relativamente pequenos 

grupos lipofílicos. O balanço hidrofílico / lipofílico é o maior fator 

determinante da atividade antibabacteriana numa série de bis-

biguanidas relacionadas. 

O Digluconato de Clorexidina é fracamente tensoativo, reduzindo 

a tensão superficial da água a cerca de 50 dynes/cm a 0,59% 

concentração em que forma micelas. Isso indica que a molécula pode 

envolver-se sobre si mesma, pois possui uma fase hidrofílica e uma 

hidrofóbica. A Clorexidina sendo catiônica interage com a bactéria 

porque conduz cargas negativas em sua superfície (pH fisiológico). 

No caso da Escherichia coli, por exemplo, a absorção de 

pequenas quantidades de Clorexidina lesa as camadas externas das 

paredes celulares, lesa os esferoplastos e torna a bactéria vulnerável a 

uma série de substâncias, se constituindo, por conseguinte num veneno 

para a membrana citoplasmática. A reação com as soluções do 

citoplasma precipita a pentose e o fósforo dificultando assim a 

restauração dos co-reatores intermediários de citoplasma tornando-o 

inviável. 
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6. ESPECTRO E ATIVIDADE 
 

A Clorexidina mostrou ser ativa em baixas concentrações contra 
um grande número de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas e 
fungos. As concentrações mínimas inibitórias (MIC) se situam bem 
abaixo de 4%, NIELSEN (1977) determinou a MIC para a maioria das 
bactérias Gram-negativas (inferior a 10 mcg/ml) e para a maioria dos 
fungos (inferior a 100mcg/ml). 

Em ordem decrescente de suscetibilidade, os organismos testados 
foram agrupados em coccus gram-negativos, bacilos vegetativos gram- 
positivos, bacilos gram-negativos. 

A atividade bactericida é mais rápida que a fungicida e esta é 
fortemente dependente do pH, sendo sua atividade máxima alcançada 
com pH 8, conforme demonstra a tabela abaixo: 

Atividade bactericida com diferentes pH. 
 

pH Número de bactérias por ml após 
 0 min 5 min 15 min 
5.25 4.000.000 > 1.000.000 > 1.000.000 
6.22 4.000.000 2.300.000 50.000 
7.08 4.000.000 90.000 5.000 
7.97 4.000.000 17.000 900 

(Ref. Davies et. al. 1954) 
 
Variação da atividade em Staphylococcus aureus  B. e incubado a 

20ºC. 
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7. EFICÁCIA 
 

Lawrence realizou um estudo comparativo entre a quantidade 
necessária de produtos comparados à Clorexidina, para se obter o 
mesmo efeito anti-séptico/desinfetante. 

O gráfico abaixo mostra a quantidade necessária de cada produto 
para o mesmo efeito anti-séptico.  

 

Comparativo da quantidade dos produtos para o 
mesmo efeito anti-séptico

3000

400
200 60

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Fenol Iodóforo Benzalcônico Clorexidina
 

Fonte: Antimicrobial Activity Lawrence, 1960. 

 
As bactérias utilizadas no estudo foram as Pseudomonas 

aeruginosas, Proteus vulgaris, Escherichia coli e Staphylococcus aureus. 
Como observado no gráfico, a quantidade necessária de 

Clorexidina para o efeito anti-séptico estipulado é menor que os demais 
produtos, constatando mais uma vantagem do antimicrobiano. 
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8. CONCENTRAÇÕES INIBITÓRIAS MÍNIMAS 

 
Concentração inibitória mínima é a determinação da concentração 

mínima necessária para que um composto seja capaz de inibir o 
crescimento de um dado microrganismo. Esse valor chamado MIC 
("Minimum Inhibitory Concentration") ou, CIM (Concentração Inibitória 
Mínima), quantifica a atividade antimicrobiana do composto. 

  
Abaixo segue tabela das concentrações inibitórias mínimas da 

Clorexidina segundo NIELSEN (1977): 
 

1. BACTÉRIA GRAM-NEGATIVAS 
MICROORGANISMOS MIC (mcg/ml) de Clorexidina 
Aeromonas aerogenes 12.5 
Enterobacter cloacae 2.5 a 3.2 
Escherichia coli 1.0 a 5.0 
Klebsiella aerogenes 1.5 a 2.5 
Klebsiella pneumoniae 6.2 
Neisseria spp. 1.5 a 4.0 
Salmonella dublin 2.6 
Salmonella typhi 1.6 
Salmonella typhosa 2.5 
Salmonella pullorum 7.0 
Salmonella typhimurium 14.0 
Salmonella gallinarum 1.6 
Proteus marcescens 3.2 a 5.0 
Proteus mirabilis 25.0 a 100.0 
Proteus morgani 25.0 a 43.0 
Proteus rettgeri 3.0 a 10.0 
Proteus vulgaris 7.0 a 25.0 
Pseudomonas aeruginosa 5.0 a 15.0 
Pseudomonas fluorescens 5.0 a 15.0 
Serratia marcescens (não pigmentado) 25.0 
Serratia marcescens 50.0 a 75.0 
Shigella flexneri 1.5 
Shigella sonnei 1.6 
Vibrio cholerae 7.0 
Pasteurella multocida 5.0 
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2. BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS 
MICROORGANISMOS MIC (mcg/ml) de Clorexidina 
Bacillus cereus 3.0 
Bacilllus megatherim 1.0 
Bacillus subtilis 1.4 a 3.0 
Clostridium botulinum 3.5 
Clostridium novyi 1.8 
Clostridium perfringens 14.0 
Clostridium tetani 7.0 
Clostridium welchii 70.0 
Corybacterim acnes 10.0 a 5.0 
Corynebacterim diphitheriae 8.0 
Corynebacterim xerosis 7.5 a 6.0 
Micrococcus spp. 1.5 a 6.0 
Mycobacterim balnei 5.0 
Mycobacterim smegmatis 0.5 
Mycobacterim tuberculosis 0.7 a 6.0 
Sarcina lutea 2.0 
Staphylococcus albuns 0.5 a 2.0 
Staphylococcus aureus 1.0 a 2.5 
Staphylococcus epidermidis 0.25 a 6.0 
Streptococcus faecalis  1.5 a 3.0 
Streptococcus lactis 1.4 
Streptococcus mutans 0.1 
Streptococcus pneumoniae 7.0 
Streptococcus pyogenes 0.6 a 5.0 
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3. FUNGOS 
MICROORGANISMOS MIC (mcg/ml) de Clorexidina 
Aspergillus niger 200.0 
Aspergillus vesicolor 75.0 
Blastomuces dermatitidis 25.0 
Candida albicans 6.0 – 12.5 
Candida parasilosis 30.0 
Cladoporium especies 75.0 
Crytococcus especies 20.0 
Debariomyces especies 10.0 
Microsporum audonini 14.0 
Microsporum canis 18.5 
Micrsoporum gypseum 14.0 
Mucos plubeus 125.0 
Penicillium notatum 200.0 
Penicillium roqueforti 150.0 
Rhizopus nigricans 175.0 
Saccharomyces cerevisias 50.0 
Saccharomyces ellipsoideus 50.0 
Sporendonemina especies 50.0 
Trichoderma viride 125.0 
Trichophiton abdonini 14.0 
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9. CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS  
 
 

 9.1 Baixíssima toxidez 
 
A Clorexidina tem uma DL 50 oral de 1.800 mg/kg/dia que lhe 

confere elevado grau de segurança no manuseio e uso na desinfecção. 
A Clorexidina é largamente usada na composição de cremes dentais, 

loções infantis, detergentes medicinais e em diversas áreas da medicina. 
 
 
9.2 Não causa resistência microbiana 
 
A Clorexidina não permite que os microorganismos desenvolvam 

espécies resistentes, confirmado por trabalhos internacionais que 
determinaram a resistência bacteriana da Clorexidina. 

Esta característica é particularmente importante, pois oferece um 
alta eficácia no seu uso antibacteriano, não encontrado em outros biocidas 
normalmente usados para a mesma finalidade. A Clorexidina é um biocida 
eficaz e econômico, não necessitando rodízio. 

 
 
9.3 Efeito residual 
 
A Lactona, um dos componentes do Digluconato de Clorexidina, 

confere a aderência da substância às superfícies e mantém sua atividade 
residual por período prolongado, não permitindo sua volatilização. 

 
 
9.4 Não é corrosiva 
 
A Clorexidina não ataca aço comum, aço inoxidável, alumínio, latão, 

cobre, borracha sintética ou natural, mármore, azulejo, cerâmica, plásticos, 
madeira, pintura, etc., preservando os equipamentos. 

A Clorexidina não irrita a pele dos manipuladores em caso de contato 
com o concentrado.  
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9.5 Não é volátil 
 
A solução de Digluconato de Clorexidina, quando aplicada em 

superfícies ou ambientes, permanece ativa por tempo prolongado, dada as 
características da molécula de não se volatilizar em contato com o ar e não 
exala gases tóxicos durante o preparo ou uso na desinfecção. 

Desta forma a clorexidina proporciona alto grau de segurança, 
mantendo sua ação antimicrobiana por tempo prolongado no ambiente 
tratado. 

 
 
9.6 Inodoro e incolor 
 
A Clorexidina pode ser usada em ambientes e equipamentos onde 

estejam sendo produzidos, manipulados ou armazenados produtos 
alimentícios, ou outros sem o risco de contaminação por odores e alteração 
de aspecto. 

 
 
9.7 Não é poluente 
 
A Clorexidina é biodegradável. É segura para o meio ambiente por 

não conter metais pesados ou substâncias causadoras de eutroficação. 
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10. USOS DA CLOREXIDINA 
 
 

 10.1 Aves, Suínos e Bovinos 
 

Nutrição - Aditivo nas rações:  
Na forma de Dicloridrato de Clorexidina, age como estabilizador da 

flora intestinal com a finalidade de melhorar a absorção dos nutrientes, 
proporcionando melhor desempenho produtivo. 

  
Desinfecção: 
Na forma de Digluconato de Clorexidina, é indicado para a 

desinfecção de galpões, instalações, equipamentos, incubatórios, 
embalagens, carros e caminhões de transporte, pedilúvio, rodolúvio, água 
de bebida e controle de mastite. 

 
 

 10.2 Abatedouros, Frigoríficos, Laticínios e outras Indústrias de 
Alimentos 

 
Sanitização: 

Câmaras e caminhões frigoríficos, equipamentos e utensílios, 
degermante de mãos e antebraços, limpeza CIP, fabricação e conservação 
de queijos, preservação de frutas frescas e sucos naturais. 

 
 
10.3 Desinfetante Hospitalar, Odontológico e Cosmético 
 
Assepsia pré-operatória, assepsia do campo operatório e em 

instrumentos cirúrgicos, colutório bucal, tratamento das infecções gengivais 
e cirurgias odontológicas e conservantes nos cremes cosméticos. 

 
 
10.4 Armazéns e silos de grãos 
 
Desinfecção de paredes e tetos na prevenção de fungos. 

 
10.5 Água de refrigeração 
 
Desinfecção nas torres de resfriamento de ar condicionado. 
 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




