


DEZYNFEKCJA PROMIENIAMI ULTRAFIOLETOWYMI UV-C GERMI PROTECT
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największy efekt bakteriobójczy osiągany jest przy
promieniowaniu w zakresie długości fal od 250 do 270 nm

krzywa absorbcji kwasów nukleinowych 

promieniowanie kosmiczne wyłądowań niskociśnieniowych rtęci
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Promieniowanie ultrafioletowe (UV) należy do falowego pro-
mieniowania elektromagnetycznego, podobnie jak promienio-
wanie rentgenowskie, fale radiowe czy światło.

Dla praktycznego zastosowania spektrum UV zostało 
podzielone na trzy obszary:
UV-A  długofalowe        400 nm – 315 nm
UV-B   średniofalowe       315 nm – 280 nm
UV-C   krótkofalowe        280 nm – 100 nm

Promieniowanie grupy UV-A występuje w promieniach słoń-
ca. Dotyczy procesów fotochemicznych, pigmentacji. Efekt 
erytemalny jest znikomy.
Promieniowanie grupy UV-B ma podstawowe zastosowanie 
w terapii. Tworzy prowitaminę D. Występuje tu efekt pigmen-
tacji i erytemalny.
Promieniowanie grupy UV-C posiada mocny efekt bakterio- 
i zarodkobójczy. Powoduje oparzenia skóry (Erytema) i zapa-
lenie spojówek (efekt koniunktywalny).

Skuteczność działania
Mikroorganizmy poddane działaniu promieniowania UV-C 
ulegają dezaktywacji. Efekt ten nazwano efektem bakterio-
bójczym i po badaniach potwierdzono, że jest on największy 
przy promieniowaniu o długości fali w zakresie 250–270 nm. 
Mechanizm tego działania polega na oddziaływaniu na DNA 
jąder komórkowych mikroorganizmów, w reakcji fotochemicz-
nej, która jest wywoływana przez absorpcję fotonów przez 
kwasy nukleinowe komórek. Ponieważ jest to promieniowa-
nie krótkofalowe, stąd też jest również promieniowaniem 
wysokoenergetycznym. Energia fotonów, pochłoniętych przez 
kwasy nukleinowe, powoduje przerwanie wiązań molekular-
nych DNA i powstanie dimerów pirymidynowych. Powoduje 
to dezaktywację DNA i RNA mikroorganizmów.

• Dają możliwość intensywnej dezynfekcji powietrza w obecności 

pracowników i personelu (komora przepływowa UV-C)

• Nieodwracalnie niszczą bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie, drożdże i inne 

mikroorganizmy znajdujące się w powietrzu

• Obniżają możliwość zakażeń wtórnych w procesie produkcji

• Tworzą rodzaj bariery, skutecznie zabezpieczając przed rozwojem  

i rozprzestrzenianiem się zakażeń

• Poprawiają jakość powietrza

• Obniżają konieczność stosowania środków chemicznych, nie powodując 

żadnego skażenia chemicznego

• Nie stwierdzono uodparniania się mikroorganizmów na promieniowanie UV-C

• Promieniowanie UV-C działa tu i teraz, nie pozostawiając po sobie 

śladów

• Ograniczają ryzyko zakażeń

• Minimalizują ilość szczepów opornych na antybiotyki

• Duża efektywność metody, także w przypadku szczepów lekoodpornych

• Niskie koszty eksploatacji – energooszczędność

• Łatwość stosowania

KORZYŚCI STOSOWANIA LAMP 
PRZEPŁYWOWYCH UV-C GP4x55

• przemysł spożywczy (przetwórstwo, 

przechowalnictwo żywności)

• przemysł farmaceutyczny, zielarski

• przemysł kosmetyczny

• żłobki, przedszkola, domy pomocy

• sanatoria, domy wczasowe

• apteki

• laboratoria

• gabinety weterynaryjne

• dworce, hotele, kina, restauracje, dyskoteki, 

sklepy, poczekalnie i wszelkie inne skupiska 

ludzi

• wszędzie tam, gdzie wymagany jest 

wysoki stopień czystości mikrobiologicznej 

i jednocześnie muszą przebywać ludzie
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