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ВОВЕД
Интересот за еколошки, нетоксични и разградливи, а сепак сепак потентни
биоциди подледниве години е се поголем. Употребата на оксидирачки агенси,
особено водород пероксид (H2O2), се повеќе се зголемува во голем број
медицински, прехранбени и индустриски објекти.
Главни предности се широкиот спектар на делување, кој вклучува делување и
против бактериски ендоспори, нетоксичноста кон животната средина по неговаѕа
целосна деградација и фактот дека еговата површинска корозивност и мирис се
значително мали.
Водородниот пероксид е особено интересен поради можноста истиот да се
користи како течност, но исто така и во форма на гас за дезинфекција на
површини и медицински помагала.
H2O2 го открил The´nard во 1818 година, додека неговата употреба како средство
за дезинфекција за прв пат е предложена од Richardson во 1891 година. Тој денес
наоѓа широка употреба како биоцид, особено поради фактот дека се распаѓа во
нетоксични нуспроизводи (вода и кислород). На пример, 3% –6% (v / v) пероксид
во вода е широко користен како антисептик (особено на рани) и општо средство
за дезинфекција на површината.

Слика 1. Распаѓање на H2O2 на нетоксични нуспроизводи (вода и кислород).
Релативната безбедност на H2O2 значи дека тој има, исто така, широка употреба
во прехранбената индустрија. Sapers и Sites (2003) зборуваат за комерцијално
миење после бербата што користи H2O2 како активна состојка во концентрација
помеѓу 0,27% - 0,54% и површинско средство за дезинфекција со концентрација
од 0,24% H2O2. Тие исто така демонстрираат и ефикасна употреба на 1% H2O2 при
миење и деконтаминација на јаболка.
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Nikkhah и сор. (2010) наведуваат дека водородниот пероксид е најчесто
користениот стерилант во системи за асептичко пакување. Типично се користи во
многу високи концентрации (35%, 10.3 М) и често во комбинација со топлина
(Toledo, 1988). Спротивно на тоа, H2O2 гасот обично се користи во многу пониски
концентрации и температури; неговата биоцидната активност се разликува
многу од таа на течниот водород пероксид (McDonnell, 2006; Finnegan и сор.,
2010).
Има неверојатно мала литература која го објаснува точниот механизам/ми на
биоцидно дејство на H2O2. Како што е предложено во најголемиот број трудови за
механизмите на дејство на биоцидите, H2O2 се смета за оксидирачко средство
реактивно со биомолекулите (протеини, липиди, нуклеински киселини и сл.) кои
ги сочинуваат клеточните и вирусните структури и функции (McDonnell и Russell,
1999; McDonnell, 2007).

КОРИСТЕЊЕ НА ГАСОВИТ H2O2 КАКО СТЕРИЛАНТ
Употребата на гасовит H2O2 како стерилант започнува да се користи во
индустријата за пакување крајот на 1980-тите години (Wang и Toledo, 1986).
Неговата предност во однос на раствор од 35% (еквивалентен на 880 mM) H2O2
првично била воочена при избегнување на резидуи кои се задржувале на
пакувањата; тој исто така нуди предност во однос на течниот H2O2 бидејќи
уредите кои ги користат истите можат да бидат оштетени од изложеноста на
вода. Друга предност во однос на алтернативната течна метода (т.е. користење на
раствор од H2O2) е ниската токсичност и спонтаното разградување во целост без
притоа да се создадат опасни нуспроизводи (Wang и Toledo, 1986).
Од првичната работа на Wang и Toledo (1986), развиени се бројни третмани со
H2O2, а нивната ефикасност е испитана при деконтаминација на лабораториска и
медицинска опрема, болнички оддели и фармацевтски капацитети за
производство. При тоа беше докажана ефикасноста кон широк спектар на
микроорганизми, вклучително и оние кои произведуваат ендоспори (Barbut и
сор., 2012; Kokubo и сор., 1998), Грам-позитивни и Грам-негативни вегетативни
клетки (McDonnell и сор., 2002; Meszaros и сор., 2005), ДНК и РНК вируси (Heckert
и сор., 1997; Pottage и сор., 2009; Eterpi и сор., 2010) и габи (Meszaros и сор., 2005;
Block, 1991; Hall и сор., 2008).

ДЕЗИНФЕКЦИЈА СО ЗАМАГЛУВАЊЕКАКО ФУНКЦИОНИРА?
Системите за замаглување распрснуваат фини капки (аеросол) на средство за
дезинфекција во затворена просторија. Овој метод нуди неколку потенцијални
предности над практиките за рачно чистење и дезинфекција. Овие преносни
системи ослободуваат контролирани и конзистентни количини на средства за
дезинфекција во воздухот, анулирајќи го елементот на човечка грешка. Системот
за замаглување користи H2O2 кој е ефикасен против широк спектар на
микроорганизми, а, истовремено е некорозивен, нетоксичен и еколошки
безбеден, и затоа има посебна применливост кога одредена просторија треба да
се деконтаминира. Всушност, замаглувањето е метод на апликација
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дизајниран да го растера аеросолот за дезинфекција со цел да го намали
бројот на микроорганизми што се пренесуваат во воздухот, како и да на
микроорганизми кои се наоѓаат на површини до кои е тешко да се достигне.
Користејќи или вграден статички систем, или почесто, подвижна рачна
единица, опремата со овој процес на замаглување ја заситува атмосферата со
растворот за дезинфекција. Времето на делување варира во зависност од
користениот систем, но обично се изведува во времетраење од 5 до 30 минути,
со цел да се овозможи распрснување на маглата и настанување на хемиско
дејство. По замаглување, потребни се дополнителни 45 до 60 минути за
капките од воздухот (аеросолот) да паднат на подот.

УРЕД ЗА ЕВАЛУАЦИЈА
За евалуирање на гермицидната способност врз одредени микрооранизми, во
услови кога тие се наоѓаат во форма на чиста суспензија, или нанесени на одреден
тип на материјал, се користи уред на фирмата ИНОТЕК СОЛУТИОНС. Мобилниот
автоматизиран апарат што го користиме во оваа студија, HYPE ASM, користи 3%
водороден пероксид, на принцип на замаглување (fogger), и е развиен за
деконтаминација и дезинфекција на простории. Истиот, се очекува да овозможи
брза, лесна и едноставна автоматска дезинфекција на истите.

Слика 2. Уред за евалуација (fogger).
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Слика 3. Уред за евалуација во момент на работа (fogger).

МЕТОДИ ЗА ЕВАЛУИРАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА УРЕДОТ
Тест микроорганизми
Користени микроорганизми за овие истражувања се Escherichia coli ATCC 8739,
Bacillus subtilis ATCC 6633, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Staphylococcus aureus
ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus niger ATCC 16404.

Слика 4. Тест микроорганизми користени во оваа студија: Escherichia coli
ATCC 8739, Bacillus subtilis ATCC 6633, Staphylococcus aureus ATCC 6538,
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus
niger ATCC 16404.
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Подготовка на тест микрооганизмите
Бактериите E. coli ATCC 8739, Bacillus subtilis ATCC 6633, Pseudomonas aeruginosa
ATCC 9027, Staphylococcus aureus ATCC 6538 беа култивирани на Nutrient Agar
Medium (NA), 24 ч/37оC.
C. albicans ATCC 10231 беше култивирана на Sabouraud Dextrose Agar (SDA), 3 дена/ собна
температура, додека Aspergillus niger ATCC 16404 беше култивиран на Sabouraud Dextrose Agar
(SDA), 5-7 дена/ собна температура. По истекот на инкубационото време, бактериските и
квасната култура беа собрани во стерилен физиолошки раствор (0,85% NaCl), додека
Aspergillus niger ATCC 16404 беше собран со стерилен физиолошки раствор со 0,05% Tween 80.
Густинaта на суспензиите беше прилагодена на 0,5 McFarland стандард (∼1.5 × 108 CFU/ml).

Подготовка на бактериски спори
Суспензијата од Bacillus subtilis ATCC 6633 беше загреана на 70°C за време од 30 мин. за да се инактивираат вегетативните
форми. Густинaта на спорината суспензија беше прилагодена на 0,5 McFarland стандард (∼1.5 × 108 CFU/ml).

СПРОВЕДЕНИ ТЕСТИРАЊА
1. ОДРЕДУВАЊЕ НА БАКТЕРИЦИДНА, СПОРОЦИДНА И
ФУНГИЦИДНА АКТИВНОСТ НА АПАРАТ HYPE ASM
(fogger) ВРЗ ТЕСТ МИКРООРГАНИЗМИ
Се користи 10 ml суспензија од соодветниот тест микроорганизам која се става во
стерилен Петри сад. Потоа, така спреманата суспензија се изложува директно на
дејството на евалуираниот апарат, со време на експозиција од 5 мин.

Слика 5. Поставување на експериментот за одредување на
бактерицидна, спороцидна и фунгицидна активност на апарат
hype asm (fogger) врз тест микроорганизми.
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За да се одреди точниот број на преживеани клетки по третманот со
испитуваниот апарат HYPE ASM (fogger), се подготвува дилуциона серија од
третираната суспензија, и од секое разредување се засејува.
За секој микроорганизам се правеа 10x сериски разредувања (од 10−1 до 10−8 за
бактерии и од 10−1 до 10−6 за еукариоти) во стерилен 0,85% физиолошки раствор.
За сите микроорганизми, 1 ml од соодветното разредување на суспензијата беа
користени како инокулум за понатамошното засејување на микроорганизмите.
Се користеше pour plate техника за броење на colony-forming units (CFU) на
тестираните микроорганизми. По хомогенизација и солидификација, Петри
садовите се инкубираат на соодветна температура. Садовите кои содржат помеѓу
10 и 300 колонии се бројат. Бројот на микроорганизми/спори во mL се
пресметува со множење на количината инокулум (1 mL) со бројот на избројани
м.о. (CFU) и поделен со разредувањето. Тестот се повторува три пати.

Слика 6. Pour plate техника за броење на colony-forming units
(CFU) на тестираните микроорганизми.
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Слика 7. Протокол за pour plate метод за одредување на број на
микроорганизми во даден примерок.

2. ОДРЕДУВАЊЕ НА БАКТЕРИЦИДЕН, СПОРОЦИДЕН И
ФУНГИЦИДЕН ЕФЕКТ НА АПАРАТ HYPE ASM (fogger)
ВРЗ ТЕСТ МИКРООРГАНИЗМИ НАНЕСЕНИ ВРЗ
РАЗЛИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ
Тестирањето се сроведува во две различни експериментални средини, во
присуство и отсуство на органска материја, според стандардите EN14561 и
EN14562. Во услови на отсуство на органска материја, тестот се спроведува со
додавање на 0.3 g/L bovine serum albumin како интерферирачка супстанца. За да
се тестира ефектот во присуство на органска материја, се користи 3 g/L bovine
serum albumin и 3 mL/L еритроцити.
За таа цел, 0.9 mL од инокулумот (∼1.5 × 108 CFU/ml) се меша со 0.1 mL од интерферирачката супстанца за секој третман
поединечно (со и без органска материја).

50 L од миксот се аплицира на површина од 1 cm2 на тестираниот материјал
(платно, дрво, пластика и инокс) и се остава да се исуши на собна температура
(15- 45 min).
Тестираниот материјал се изложува на дејството на тестираниот уред во
времетраење од 5 минути. Потоа, парчињата материјал се пренесуваат во
стерилни Петри садови и се промиваат со 10 mL фосфатен пуфер/ 5 min. Потоа, се
подготвува дилуциона серија и се засејува. По соодветна инкубација се одредува
CFUs.
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Слика 8. Шематски приказ на тест EN14561 и EN14562.

РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВРШЕНА ЕВАЛУАЦИЈА НА УРЕД
Мобилниот автоматизиран уред што го користиме во оваа студија е развиен за
деконтаминација и дезинфекција на простории, и се очекува да овозможи брза,
ефикасна и автоматска дезинфекција на истите. За таа цел на Катедрата за
Микробиологија и Микробна Биотехнологија при Природно-Математичкиот
Факултет, УКИМ, Скопје, се спроведоа низа тестирања со цел да се изврши
комплетна евалуација на доставениот уред за испитување, иновација на фирмата
ИНОТЕК СОЛУТИОНС.
Со цел да се утврди и евалуира активноста на доставениот уред врз одредени
микрооранизми, беа спроведени две групи на тестови;
1.
тест во услови кога тест микроорганизмите се наоѓаат во форма на чиста
суспензија, со цел одредување на ефикасноста на уредот кој работи на
принцип на водороден пероксид,
2.
тест во услови кога тест микроорганизмите се нанесени на одреден тип
на материјал (текстил, инокс, пластика и дрво) како носачи на истите, со
цел одредување на ефикасност на апаратот за бактерицидна, фунгицидна и
спороцидна активност.

1. ОДРЕДУВАЊЕ НА БАКТЕРИЦИДНА, СПОРОЦИДНА И
ФУНГИЦИДНА АКТИВНОСТ НА АПАРАТ HYPE ASM
(fogger) ВРЗ ТЕСТ МИКРООРГАНИЗМИ
Со цел да се одреди ефикасноста на апаратот HYPE ASM (fogger) врз тест
микроорганизмите кога тие се наоѓаат во форма на чиста култура, секој
испитуван микроорганизам, во суспензија со точно одредена концентрација
(1,5*108 CFUs/ml), поединечно се изложуваа на дејството на истиот. При тоа, по
препорака на производителот, ефикасноста се тестираше при контакт време од
10 минути, по што се правеше дилуциона серија, и од секое разредување се
засејуваше по три реплики, со цел да се утврди бројот на преостанати живи
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вегетативни клетки/ спори, по секое време на експозиција, односно да се
пресмета % на редукција на бројот на вегетативни клетки/ спори.
Табела 1. Резултати од спроведеното тестирање за одредување
на ефикасноста на апаратот HYPE ASM (fogger) врз различни
тест микроорганизми.
тестирани
микроорганизми

нетретиран
примерок
(CFUs/ml)

третиран примерок
(CFUs/ml)

% на
редукција

log
редукција

6 log
6 log

контакт време 5
мин.
вегетативни клетки
од бактерии
E. coli ATCC 8739
B subtilis ATCC 6633
Staphylococcus aureus
ATCC
6538
Pseudomonas aeruginosa
ATCC 9027
спори од бактерии
B subtilis ATCC 6633
еукариотски
микроорганизми
C. albicans ATCC 10231
A. niger ATCC 16404

1,5*108
1,5*108

22,4*10
38*10

99,9999%
99,9999%

1,5*108

10,1*10

99,9999%

1,5*108

27*10

99,9999%

1,5*108

76*10

99,9999%

6 log

1,5*108
1,5*108

64*10
87*10

99,9999%
99,9999%

6 log
6 log

6 log
6 log

Според прикажаните резултати во Табела 1 може јасно да се забележи дека при
контакт време од 5 минути помеѓу тестираниот апарат и микроорганизмите се
јавува комплетна редукција на тестираните микроорганизми од 99,9999%,
односно редукција од 6 log, што е и посакуваниот резултат во услови кога се
тестираат различни методи, уреди и средства за дезинфекција. При тоа, од
табелата може да се видат благи варијации во бројот на преостанати живи
клетки, односно спори од микроорганизмите, што е за очекување, доколку се земе
фактот дека се работи за различен тип на микроорганизми, односно за
прокариотски и еукариотски тип на организми, каде еукариотите покажуваат
малку поголема резистенција од прокариотите. Исто така, и кај прокариотите се
забележува мала разлика во резултатите, со оглед на тоа дека помеѓу
тестираните прокариоти постојат спорогени (кои се силно резистентни) и
неспорогени бактерии (кои се почувствителни).
Како и да е, во текот на ова истражување покажавме дека уредот успешно ги
инактивира тестираните микроорганизми и го редуцира бројот на живи
вегетативни клетки, како и на спори до 99.9999%, при контакт време од само 5
минути, што претставува прилично кратко време на експозиција, доколку се земе
и природата на тестираните микроорганизми.
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2. ОДРЕДУВАЊЕ НА БАКТЕРИЦИДЕН, СПОРОЦИДЕН И
ФУНГИЦИДЕН ЕФЕКТ НА АПАРАТ HYPE ASM (fogger)
ВРЗ ТЕСТ МИКРООРГАНИЗМИ НАНЕСЕНИ ВРЗ
РАЗЛИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ
Овој тест се спроведува согласно стандардите EN14561 и EN14562, според кои
тестирањето се сроведува во две различни експериментални средини, односно во
присуство и отсуство на органска материја. Во услови на отсуство на органска
материја, тестот се спроведува со додавање на 0.3 g/L bovine serum albumin како
интерферирачка супстанца. За да се тестира ефектот во присуство на органска
материја, се користи 3 g/L bovine serum albumin и 3 mL/L еритроцити. По
соодветната експозиција на апаратот HYPE ASM (fogger) врз тест
микроорганизмите се прави дилуциона серија, и од секое разредување се засејува
по три реплики, со цел да се утврди бројот на преостанати живи вегетативни
клетки/ спори, кои претходни се нанесени врз различни материјали, односно се
пресметува % на редукција на бројот на вегетативни клетки/ спори.
Од резултатите кои беа спроведени согласно EN14561 и EN14562 методот, кој во
себе вклучува испитување на бактерицидниот, спороцидниот и фунгицидниот
ефект на уредот врз тест микроорганизми нанесени врз различни материјали, во
услови на отсуство и присуство на интерферирачка органска материја можеме да
го заклучиме следново:
Од четирите тестирани материјали (платно, дрво, инокс и пластика) врз кои беше
нанесена точна концентрација на тест микроорганизам (1,5*108 CFUs/ml од
Escherichia coli ATCC 8739, Bacillus subtilis ATCC 6633, Staphylococcus aureus ATCC
ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, спори од Bacillus subtilis ATCC 6633,
Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus niger ATCC 16404) како материјали од кои
најтешко се отстрануваат тестираните микроорганизми се покажаа платното и
дрвото, додека пак иноксот и пластиката се покажаа како материјали од кои
најлесно се отстрануваат сите тестирани микроорганизми, без разлика дали
материјалот поседува органска материја како интерферирачки материјал или не.
Што се однесува до тестираните микроорганизми, како микрооганизам кој
најлесно се отстранува воопшто од било кој материјал се покажа Staphylococcus
aureus ATCC ATCC 6538.
Што се однесува до интерферирачкиот материјал, како што и се очекуваше,
органската материја во одреден степен делува протективно врз преживувањето
на тестираните микроорганизми, па токму од тие причини, кај сите тестирани
материјали, во присуство на интерферирачка органска материја редукцијата
беше со благо намален процент.
Како микроорганизми чија редукција е со помал процент се спорите од Bacillus
subtilis ATCC 6633, што е за очекување со оглед на тоа дека ова се резистентни
форми, кои на бактеријата ѝ овозможуваат опстанок во неповолни услови.
Што се однесува до еукариотските микроорганизми, со оглед на сложеноста на
градбата на нивните клетки, кај нив се забележаа малку поголеми вредности во

12

БАКТЕРИЦИДНА, СПОРОЦИДНА И ФУНГИЦИДНА АКТИВНОСТ НА АПАРАТ HYPE ASM
(fogger)

однос на бројноста на преживеани клетки после третманот, иако и тој број беше
минимално покачен, до 99,9952%, што е сепак во границите на посакуваните
вредности.
Табела 2. Резултати од спроведеното тестирање за одредување
на бактерициден, спороциден и фунгициден ефект на уредот
врз тест микроорганизми нанесени врз различни материјали

тестирани
микроорган
изми

нетрети
ран
пример
ок
(CFUs/m
l)

E. coli ATCC
8739

1,5*108

% на
редукција
B subtilis
ATCC 6633
% на
редукција
Staphylococc
us aureus
ATCC 6538
% на
редукција
Pseudomona
s aeruginosa
ATCC 9027
% на
редукција

1,5*108

1,5*108

1,5*108

третиран примерок (CFUs/ml)

платн
о

без органска материја
со органска материја
пласти платн
инокс
пласти
дрво
инокс
дрво
ка
о
ка
вегетативни клетки од бактерии

3,7*102

3*102

2,1*102

2,2*102

99,999
7%

99,999
8%

99,999
8%

99,999
8%

4,8*102

4*102

3,2*102

99,999
7%

99,999
7%

2,7*102

3,3*103

3,1*103

0,2*103

1,2*103

8%

99,997
8%

99,999
8%

99,999
2%

3,3*102

4,4*103

4,2*103

1,3*103

2,3*103

99,999
8%

99,999
8%

99,997
1%

99,997
1%

99,999
2%

99,998
5%

2*102

1,1*102

1,2*102

2,3*103

2,1*103

0,1*103

0,2*103

99,999
8%

99,999
8%

99,999
9%

99,999
9%

99,998
5%

99,998
5%

99,999
8%

99,999
8%

3,9*102

3,2*102

2,3*102

2,5*102

3,5*103

3,3*103

0,5*103

1,7*103

99,999
7%

99,999
8%

99,999
8%

99,999
8%

99,997
8%

99,997
8%

99,999
6%

99,998
8%

99,997

бактериски ендоспори
B subtilis
ATCC 6633
% на
редукција

1,5*108

6,8*102

6,1*102

5,2*102

5,3*102

5,4*103

6,2*103

3,3*103

3,3*103

99,999
5%

99,999
6%

99,999
6%

99,999
6%

99,996
4%

99,995
9%

99,997
8%

99,997
8%

еукариотски микроорганизми
C. albicans
ATCC 10231
% на
редукција
A. niger
ATCC 16404
% на
редукција

1,5*108

1,5*108

5,7*102

5*102

4,1*102

4,2*102

5,3*103

5,1*103

2,2*103

3,2*103

99,999
6%

99,999
7%

99,999
7%

99,999
7%

99,996
4%

99,996
6%

99,998
5%

99,997
8%

7,7*102

7,1*102

6,2*102

6,2*102

6,5*103

7,2*103

4,2*103

4,8*103

99,999
5%

99,999
5%

99,999
6%

99,999
6%

99,995
7%

99,995
2%

99,997
2%

99,996
8%
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ЗОШТО ПОМАЛА ГОЛЕМИНА НА КАПКА Е ПОЕФИКАСНА ЗА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА?
Пред сè, треба да ја разбереме разликата помеѓу микроорганизмите кои се
наоѓаат во воздухот и оние кои се прикрепуваат на површина:
• микроорганизмите кои се наоѓаат во воздух: ја дефинираат контаминацијата
како контаминација која се распространува преку воздух, тоа се случува кога
некој кива или кашла без да ја покрие устата.
• микроорганизми кои се прикрепуваат на површина: ja дефинираaт инфекцијата
како инфекција која се пренесува од клетка на клетка, тоа се случува кога
контаминиран предмет ќе стапи во контакт со човечко тело (пр. неговата рака).
Ако личноста го допре своето лице, може да дојде до инфекција на истиот.
Микроорганизмите кои се прикрепуваат на површината главно се справуваат со
конвенционалните методи на чистење- со дезинфекција и пребришување на крај.
Сепак, овој метод има свои ограничувања бидејќи бара работна рака. Исто така,
постои ризик од намокрување и оштетување на електронските предмети, а
недостаток е и зголемувањето на потребното време и труд, соочување со
проблеми со неизбришани агенси оставени на површините. Овој тип на
дезинфекција ниту опфаќа просторна деконтаминација во воздухот, ниту ги
дезинфицира сите површини, особено оние што се тешко достапни.
За да се избегне инфекција преку микроорганизмите кои се наоѓаат во воздух се
препорачува социјално растојание (од 1,5 ~ 2 м) со цел да се намали ризикот од
контаминација. Сепак, според симулацијата спроведена од Технолошкиот
институт во Кјото, фини честички од 4 ~ 8 μm контаминирани капки сè уште
лебдат во воздухот околу 20 минути откако пациент се накашлува без да ја
покрие устата.
Затоа, постои потреба за дезинфекција не само на предмети, туку и на околниот
воздух во затворен простор за ефикасно стерилизирање.

Ефикасност на дезинфекција и големина на капки
Со цел целосно да се дезинфицира просторијата и нејзините предмети и
истовремено да се изврши деконтаминација и од микроорганизми кои се
прикрепуваат и од микроорганизми кои се наоѓаат во воздух, се препорачува
деконтаминација со замаглување.

Што е магла?
Магла е фино распрснати честички во воздухот со просечна големина на капки од
7,5 μm, кои не ја навлажнуваат околината и предметите. Поради својата мала
големина, капките остануваат диспергирани во воздухот, така што предметите не
се навлажнуваат. Ова е особено важно во индустрии и установи каде останатите
начини на дезинфекција и деконтаминација може да доведат до навлажнување на
различни силно осетливи уреди, или каде постојат тешко достапни места кои е
потребно да се дезинфицираат.
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Слика 9. Приказ на различна големина на капки.
Зошто генерираната магла од апаратот HYPE ASM не влажни? Апаратот
произведува и испушта унифицирани мали капки, кои заради своите мали
димензии подолго време се задржуваат во воздухот, и на тој начин подолго
делуваат врз евентуално присутните микроорганизми во воздухот. Така, се
избегнува прекумерна кондензација, намокрување и проблеми со корозија во
споредба со поголемите капки.
Колку се ефикасни малите капки за дезинфекција? Апаратот генерира капки со
димензии од околу 5-10 μm, кои се карактеризираат со исклучителна
еднообразност. Со оглед на тоа што бактериите се со ранг на големина од 0,5-10
μm, а вирусите имаат големина од околу 0,1 μm и често се појавуваат во гроздови
со големина од 5 ~ 10 μm, капките, кои се со иста големина, се нафаќаат на нив.
Бидејќи средството за дезинфекција се распрскува во ситни капки, водата од
капката испарува брзо оставајќи ја течноста за дезинфекција да стапи во контакт
со микроорганизмите и ефикасно да делува. Ако капките се преголеми и има
премногу течност во нив, тогаш тие, како потешки, веднаш ќе паднат на подот, ќе
нема доволно време да делуваат врз микроорганизмите, и ќе станат корозивни за
околните апарати. Токму заради тоа, овој апарат прска и хомогено дистрибуира
ситни микрокапки за дезинфекција, сите со еднаква големина, што овозможува да
се обвиткуваат и елиминираат микроорганизмите кои се пренесуваат во
воздухот, но и кои се прилепени за одредени површини.

Слика 10. Принцип на создавање на магла со fogger.
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Предности на процес за дезинфекција со замаглување
• Економичен метод бидејќи нема потреба од работна сила (не е потребно
бришење).
• Се користи во критични простори без присуство на оператори благодарение на
преносливиот формат.
• Високо ефикасна единица за прскање која брзо и безбедно испорачува
рамномерни капки.
• 100% покриеност при дезинфекција на целата просторија овозможува темелна
дезинфекција на тешко достапните места (каде не можат да стигнат спрејови и
марамчиња), како и на сите изложени површини на просториите како што се
тавани, sидови, подови и опрема.
• Брзо ширење на маглата во просторија, без намокрување.
• Безбедно за употреба околу чувствителната електронска опрема благодарение
на нејзината карактеристика што не ја навлажнува истата.
• Ефикасно се дезинфицира благодарение на униформната големина на капките и
хомогената дистрибуција на спреј за дезинфекција на сите површини.
• Го намалува времето и трудот без потреба од работна сила за време на процесот
на дезинфекција.

Слика 11. Принцип на работа на fogger.

Што го прави замаглувањето на водород пероксид толку
ефикасно?
Антимикробните својства на аеросолизираниот водород пероксид се способни да
ги елиминираат вирусите, бактериите, габите и другите микроорганизми. Заради
можноста на маглата да навлезе во сите ќошиња и непристапни делови во еден
простор, замаглувањето со H2O2 е најефикасен начин за деконтаминација на
затворени простории, оставајќи ги скоро 100% стерилни.

Кои се другите придобивки од замаглувањето H2O2?
Покрај неговата темелност, замаглувањето на водород пероксид е брзо и
безбедно. Откако ќе се ослободи маглата, може да се користи просторијата по
само половина час. Најважно од се е дека откако маглата ќе се исуши нема да
останат остатоци од хемикалијата, односто просторот ќе биде без штетни
нуспродукти и безбеден за сите.
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ЗАКЛУЧОК
Од извршената евалуација за бактерицидна, спороцидна и фунгицидна активност
врз одредени микрооранизми, во услови кога тие се наоѓаат во форма на чиста
суспензија, или нанесени на одреден тип на носач, контаминиран или не
контаминиран со органска материја, со помош на апаратот HYPE ASM (fogger),
иновација на фирмата ИНОТЕК СОЛУТИОНС, може да се утврди дека уредот
соодветствува на функцијата за која е наменет, односно покажува висок процент
на ефикасност во однос на тестираните микроорганизми, без разлика дали тие се
наоѓаат во форма на суспензија, или се аплицирани на некаков носач.
Дезинфекцијата со замаглување со H2O2 постигнува редукција од 6 log во услови
кога микроорганизмите се наоѓаат во чиста форма (како што би се наоѓале кога
истите се распрснати со воздух), што значи дека ако во затворено опкружување се
сместат еден милион микроорганизми пред замаглувањето, бројот на
микроорганизми кои ќе се најдат по процесот на дезинфекција ќе биде многу
близу до нулата, што се смета за прилично ефикасен процес на дезинфекција!
Тестираниот уред покажува ефикасност во границите од 99.9995- 99.9999%
редукција на микроорганизми кога тие се наоѓаат во услови без присуство
интерферирачка органска материја инкорпорирана во материјалот во кој
можеле да се најдат тестираните микроорганизми, и од 99.9998-99,9952%%
редукција на микроорганизми кога тие се наоѓаат во услови на присуство
интерферирачка органска материја инкорпорирана во материјалот во кој
наоѓаат и тестираните микроорганизми.

на
на
би
на
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Благодарение на искуството и знаењето на ИНОТЕК СОЛУТИОНС, уредот за
дезинфекција со замаглување се покажа дека прска рамномерни и мазни капки
магла, решавајќи ги големите проблеми со кои се соочуваат различни установи во
кои е потребна комплетна деконтаминација. Со овој уред не постои опасност од
штета за вработените, преку контакт или вдишување, благодарение на целосната
автоматизација на процесот на замаглување. Кај овој начин на деконтаминација
нема оштетувања на чувствителните мерни инструменти благодарение на
создавањето на микро капки кои не навлажнуваат, додека истовремено се
постигнува 100% покриеност на дезинфекција од таванот до подот, како и
комплетна дезинфекција во меѓупросторите и тесните празнини. Сето погоре
наведено води кон финансиски придобивки на корисникот, со намалување на
трошоците за работна сила поради едноставното работење и пократкото време
на дезинфекција.
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