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1. A Novaerus aktiv plazmatechnol6gia elve 

A plazma sterilizaci6t mar az 1990-es evek elejen bevezettek Nemetorszagban, es mas 
eur6pai orszagokban. Ennek a folyamatnak a vegrehajtasahoz 59% hidrogen-peroxid keriilt 
ionizalasra vak:uumban, amit azutan holabilis ta.rgyak sterilizalasa.ra hasznaltak. 

Ugyanakkor, a peldaul plazmatekercsek generalta ,,hideg plazma" is rendelkezik 
antimikrobialis hatasokkal, vak:uum nelkill, normal legkori nyomas mellett. Rendkiviil 
alacsony expozici6s idore van ehhez sziikseg. A plazmat eloallit6 tekercsek ket koaxalis 
dr6thal6 tekercsbol allnak, amiket dielektrikus ilveg valaszt el. Kilovolt tartomanyu valtakoz6 
a.ram (relative alacsony hullamhosszal) biztositja a keszilleken athalad6 levego ionizalasat (a 
be- es kivitel integralt ventillatorokkal tortenik). Az ionizaci6 a kiilso tekercsen tortenik, 
amelynek nagyobb az atrneroje es a lyukbosege, mint a belsonek (1). 

Az ionizaci6, ami elsosorban elektron aktivitason alapul, toxikus vagy deaktiva.16 gyokoket 
eredmenyez, amiknek kiilonbozo a fedese a tekercs atrnerojetol, az a.ram erossegetol, es a 
levego a.ramlasat61 fiiggoen, de minden esetben instabilak. A mikroorganizmusok es virusok, 
amelyek a stabil fazis soran kapcsolatba keriilnek a gyokokkel, nagyreszt deaktival6dnak. 
Hason16 hatas tortenik a sebkezeles soran (hidrogen-peroxid, aktivalt viz, ill. ugyancsak itt a 
plazma hasznalata), es a vizhigieniaban ( 6zonos elja.ras, anolit), de itt a hatas szinte teljes 
egeszeben a gyokokon (02, 03, NO, N02, OH) alapul, amelyek megta.rnadjak az amino- es 
zsirsavakat, valamint a felhasznalt energiat. Emellett kis mennyisegii UV feny is kisuga.rzik az 

antimikrobialis 220-280mm-es hullamhosszon, seriilest okozva ezzel a DNS-ben (1). 



Ugyanakkor, az alacsony energiaszint miatt a Novaerus technol6giat ugy kell alkalmazni, 
hogy csupan keves mennyisegii toxikus mellektermek keletkezzen. A:z ebbol kovetkezo 
korlatozott hat6tavot ellensulyozza, hogy a levego a tekercshez kozel halad el. A:z ionok nem 
kepesek Novaerus technol6giaval felszerelt szobak belterebe bejutni. 

A fo hatas azonban a metabolizmus leallasa a mikroorganizmusok sejtmembranjaban 
keletkezett karosodas miatt, illetve virusok eseteben a receptor-koto strukturak, peldaul a 
burkokkal rendelkezo virusoknal a burok karosodasa kovetkezteben. A szerumban, 
expozici6ban reszesult Hepatitis B virusokat is sikerult igy deaktivalni (2). 

A:z Escherichia coli karosodasat a plazmamezo hatasara elektronmikroszk6ppal vizsgaltak (1. 
abra). A sejtfalat ert sulyos karosodas a metabolizmus leallasahoz vezetett, ami ezzel az 
erintett mikroorganizmus gyors pusztulasat okozta. Mivel a hatas nagyon gyors, ezert 
elegendo a plazmat eloallit6 tekercsek kozotti athaladashoz sziikseges viszonylag rovid 
expozici6s ido. 

1.Abra 

Kezeletlen (a,b) es kezelt Escheria coli (Forras: NASA, 3) 

A szakirodalom tobbszor utal a lehetseges patogenek szruruinak a plazma technol6giaval 
torteno igen hatekony csokkentesere. u gyanakkor a plazma eloallitasara alkalmazott 
kulonbozo technikak miatt nehez osszehasonlitasokat vegezni. 

Ezert sziiksegesnek tartjuk, hogy a Novaerus technol6giaval eloallitott plazma mezok adatait 
az alabbiakban reszletesebben ismertessiik:. Jelen esetben a levegot annak keringetese soran 
tisztitjuk (azaz csokkentjiik a mikroorganizmusok es virusok legkori koncentraci6jat). A 



keszillek tehat levegot sziv be a szobab6l es elvezeti azt a plazmat el6allit6 tekercsek mellett, 

majd visszajuttatja a szoba legterebe. 

2. A Novaerus technol6gia hatekonysaga 

2.1 In-vitro eredmenyek 

Egy laborat6riumi kiserlet soran a Methycilin-rezisztens Staphylococcus aureus (MR.SA) 

kozvetlen befil.jasaval egy a Novaerus keszilleket tartalmaz6 kismeretii kamraba jelentos 
csiraszam csokkenest (5-os redukci6s faktort, lasd alabb) sikeriilt elerni ( 4). 

Egy masik kiserleti elrendezesben killonbozo mikroorganizmusok lettek folyamatosan a 
Novaerus eszkozbe juttatva. Ezt kovetoen megkisereltek a kezelt bakteriumokat ujra 
kitenyeszteni. A eel annak megallapitasa volt, hogy mennyi telepkepzo egyseg (CFU) elte ml 
a keszilleken val6 athaladast, ha az kiindul6 CFU mennyiseg 105

• A bejuttatott, es a kesobbi 

novekedesre kepes mikroorganizmusok szama kozotti killonbseg a redukci6s faktor, ami 

loglO-ben keriil kifejezesre. Tehat az 5-os redukci6s faktor 100 000 CFU 1-re torteno 
csokkenteset jelenti. A kovetkezo eredmenyek szillettek: 

Mikroorganizmus Input dozis (KAE) Redukcios faktor (RF) 
athaladast kovetoen 

Enterobakteriumok ideertve a 2, l -8,2x I 0) >5 
Salmonella-t is 
Vizi patogenek ideertve a 6, l -8,2x I 0) >5 
Pseudomonas-t is 
Staphylococci, ideertve a 3,7-3,9x10:> >5 
MR.SA-tis 
Bacillus nemzetseg 2,l-7,9xl05 >5* 
Elesztogombak 4,3-7,2xl0) >5 
Peneszgombak 2,9-7 ,2x I 0) >5 
Virusok (deaktivalas) 101.l >10 

*Egy masik kiserlet Soran (Microsearch, 5) csak 4-es RF-t sikeriilt elerni 

2.2 Helyszini vizsgalatok 

2.2.1. Brit k6rtermekben vegzett vizsgalat 

az 

A terepen vegzett kutatasok eredmenyei killonosen fontosak egy, a levegoben terjedo 
k6rokoz6k szamanak csokkenteset celz6 keszillek eseteben. Egy vizsgalat soran, amit Nagy 

Britanniaban vegzett a National Health Service (Orszagos Egeszsegszolgalat) egy 900 agyas 
londoni k6rhaz 4 es I agyas k6rtermeiben a keszulek hasznalata mellett 23%-kal alacsonyabb 
szennyezettsegi aranyt lehetett merni a padl6n, es 68%-kal volt alacsonyabb az asztalokon 
(atlagosan 49%-kal alacsonyabbat) az olyan peri6dusokhoz kepest, amikor a gep ki volt 
kapcsolva. A felilleteken az MR.SA 97%-kal kevesebb volt, mig a levegoben talalhat6 

k6rokoz6k szama 75%-kal csokkent. 

2.2.2. Hazai vizsgalatok, Uzsoki k6rhaz 



A levegoben levo k6rokoz6kat a budapesti Uzsoki k6rhazban is mertek. A teszt soran 
osszehasonlitasra keriilt a k6rhaz egy kivalasztott osztalyan a bakterium csiraszam a 
kesziilekek felszereleset megelozo idoszakban (2014. okt6ber 7-i hatterszennyezettseg meres), 
valamint a kesziilekek 2 h6napos uzemeleset kovetoen (2015. februar 26-i hatekonysagi 
meres). Az eredmenyek 82%-os csiraszam csokkenest mutattak a mert ertekek atlagaban. 
u gyanakkor a vizsgalat felhivta arra is a figyelmet, hogy a kesziilek hatekonysagat az egyik 
helyisegben rontotta az, hogy kozvetleniil a steril levegos szellozorendszer melle keriil 
kihelyezesre (lasd alabb ). 

2.2.3. Hazai vizsgalatok, Galfi Bela K6rhaz 

A Galfi Bela K6rhaz Gerontopszichiatriai osztalyan vegzett kiserlet soran a 
hatterszennyezettseget 2015. okt6ber 8-an mertek fel, majd okt6ber 22-tol ket h6napig 
uzemeltettek a kesziilekeket (december 1-ig). Az idoszak vegen 66%-os bakterium csiraszam 
csokkenest rogzitettek. 

2.2.4. Portugal dializis kozpontban vegzett vizsgalat 

Hasonl6 hatasokat mutattak ki egy portugal dializis kozpontban. A pr6baidoszak itt 42 napos 
volt, es a k6rokoz6k szama atlagosan 84%-kal csokkent. Az eredmenyek itt is fiiggtek a 
szellozestol. Mindket vizsgalat eseteben jelentettek a szagok jelentos csokkeneset, de ennek 
kvantitativ meresere nem keriilt sor. 

2.2.5. Romania, Bukaresti Egyetemi Surgossegi Klinika 

A Novaerus kesziilekek -Uzembe helyezese elotti es utani idopontokban 336 akkreditalt levego 
mintavetel tortent 7 helyszinen (3 k-ulonbozo magassagb61) egy 90 napos hatekonysagi teszt 
soran. Eredmenyek: 89%-os csokkenes a bakteriumok, es 87%-os csokkenes a peneszgombak 
legkori csiraszamaban. Egyes helyszineken 100%-os csokkenes a Staphylococcus 
csiraszamban (CFU/m3). 

2.2.6. Romania, "Dr Victor Babes" Fertozo es Tr6pusi Betegsegek K6rhazaban vegzett 
vizsgalatok 

A bukaresti k6rhazban 30 napos hatekonysagi tesztet vegeztek 232 akkreditalt levego 
mintavetellel, osszesen 6 helyszinen. Eredmenyek: 96%-os csokkenes a bakterium es 
peneszgomba szamban (CFU/m3) 

2.2.7. Mi~dzyrzecz K6rhaz, Lengyelorszag 

A lengyelorszagi Miedzyrzecz K6rhazban 23 napos hatekonysagi tesztet folytattak. A 
bakterium legkori csiraszamban 60%-os csokkenest tapasztaltak. 



2.2.8. Istenes Szent Janos lrgalmasrendi K6rhaz, Lodz, Lengyelorszag 

A mikrobiol6giai tenyesztesek eredmenye egyertelmiien kimutatta a levegoben megtalalhat6 
k6rokoz6k jelentos csokkeneset. A Novaerus plazmatechnol6gias levegofertotlenito 

berendezesek hasznalata soran a mikroorganizmusok mennyisege az ismetelt meresek soran 

folyamatosan alacsony volt. 

2.2.9. Beliigyminiszterium Egeszsegiigyi Kozpont, Varmia - Mazuriai Onkol6giai Centrum, 

Olsztyn, Lengyelorszag 

A Varmia-Mazuriai Onkol6giai Centrum Hematol6giai Klinikaja 4 heten keresztill tesztelte a 
Novaerus technol6giat. A berendezesek a klinikan apolt immunhianyos betegek k6rtermeiben 

uzemeltek. Az erintett helyisegek levegojenek rnikrobiol6giai tenyesztese soran egyertelmiien 

kimutathat6 volt a bakteriumok es peneszgombak szamanak jelentos csokkenese. A 

farmakookon6rniai vizsgalatok a Novaerus technol6gia hasznalatat megelozo, es azt kovet6 
hason16 idoszak osszehasonlitasa soran feltartak tovabba a fertozeses esetek szamanak, illetve 

a baktericid es fungicid terapiak koltsegenek csokkeneset is. 

2.2.1 O.Szent Erzsebet Gondoz6otthon, K widzyn, Lengyelorszag 

,,A Novaerus technol6gia egy h6napos tesztje soran a keszillek tiidogyulladassal es 
felfekvessel kezelt gondozottak szobajaban uzemelt. A teszt soran azt tapasztaltuk, hogy a 

kellemetlen szagok megsziintek, es a tiidogyulladas nem terjedt at mas gondozottakra. 

Rendelkezesre allnak tovabbi kutatasi eredmenyek is, amelyek teljes korii ertekelese az 

elerhet6 adatok alapjan nem vegezhet6 el. Ezeket a kutatasokat a teljesseg kedveert az alabbi 
tablazatban ismertetjilk : 

Helyszin Intezet ldoszak Eredmeny 
1 Ft. Myers, Page 2012.10.- Az osszehasonlitott peri6dusok: 

Florida, USA Rehabilitaci6s 2013.10, 2012/06-09 (Novaerus nelkiil) es 
es kontrol 2013/06-09 (Novaerussal). 
Egeszsegiigyi 2012.06.- A nozokomialis fertozesek kb. 75%-
Kozpont 2012.09. kal csokkentek, a leguti fertozesek 
(ellatas, aranya 37%-rol 20%-ra esett. 
demencia) 

2 Boca Raton, Regent's Park 2013.08.,09.,11. Nozokomialis fertozesek kb. 52%-os 
Florida, USA rehabilitaci6s ,12. csokkenese 

es hosszu tavu 2014.01.,02. 
kezeles 

3 Hialeah, Apolasi 2012.01-04 Nozokomialis Clostridium difficile 
Florida, USA otthon (Novaerus fertozesek 100%-kal val6 

nelkiil) csokkentese. A kiujulas 37%-kal 



4 Manchester, 
Connecticut, 
USA 

Apolasi 
otthon 

2014.01-04 
(Novaerussal) 

2013.06.-
2014.02. 
(Novaerus 
nelkiil) 

val6 csokkentese (Itt ketseges a 
korrelaci6. Hianyoznak a 2014-ra 
vonatkoz6 adatok. Hianyzik a 
cimben talalhat6 ,,legjobb 
gyakorlatokra" vonatkoz6 adat.) 
Clostridium difficile kb. 50%-os 
csokkentese 

Legzoszervi fertozesek kb. 42%-os 
csokkentese 

5 Saint Mark Rehabilit:aci6 2014 januar- Az APIC adatbankkal es a CDC 
becslesekkel val6 osszehasonlitas. 
Hianyzo adatok a tobbszor ismetelt 
egyeb ,,legjobb gyakorlatokrol". 

6 

Village 
Skilled Rehab 

(nines tobb Julius 
adat) 

Dublin, Park Korhaz, 2009-2012 
Leopardstown gerontologia 

es apolas 

Grafikon a szemelyzet 
betegszabadsagon toltott napjairol, 3 
korterem (Ix kontrol), az egyik 
korteremben jelentosen kevesebb, a 
masikban nem. Mivel a kontrol 
eseteben 1s csokkentek az ilyen 
napok, valoszinfileg az egyeb 
intezkedeseket nem dokumentaltak. 

A t:ablazatban szereplo 3. 5. es valoszinfileg a 6. esetben is a nozokomialis fertozesek 
csokkentese meg akkor is feltetelezheto, ha a Novaerus technologia csupan egy reszet kepezte 
egy sor intezkedesnek (amire a tanulmanyok reszletesen nem temek ki). Ez legalabbis 
valosziniisitheto, mivel a miikodesi elv sporicid, baktericid, es virocid es/vagy a levegoben 
talalhat6 k6rokoz6k szamanak jelentos csokkenesevel jar. A technologianak a visszatero 
Clostridium difficile csokkenteseben jatszott szerepe tovabbi vizsgalatokat igenyel, mivel 
eddig a bel-divertikulumok nem megfelelo elt:avolitasat tekintettek a kivalt6 oknak, tovabba 
mert kutatasok lehetseges ujrafertozesre mutatnak kohorsz izolacio eseten. 

Tovabba, egy daniai esettanulmanyban (Rigshospitalet, Copenhagen) feljegyeztek, hogy apr6 
felvillanasokat figyeltek meg a kesziilekbol, amik porszemcsekkel alltak kapcsolatban. 
U gyanakkor kiemeltek, hogy az eszkoz sem ionokat, sem toxikus anyagokat nem bocsajtott ki 
magabol. Ket ugyanolyan kortermet hasonlitottak itt ossze, amibol az egyik fel volt szerelve a 
kesziilekkel, mig a masik nem. Ugyan a levego atlagos csiraszamat tekintve nem volt 
szignifikans elteres, a mikrobialis szennyezettseg kb. 50%-kal alacsonyabb volt az olyan 
feliileteken amelyeknel nines, vagy ritka a kez es bor kozotti erintkezes (hand-to-skin 
contact). A fertozesi aranyok is evrol evre valtoztak: 

Minta tipusok 3131-es osztaly (kontrol) 3132-es osztaly (Novaerus 
tech.) 

2013 2014 2013 2014 
Kopet 4 8 13 14 
Poszt-operativ sebek 2 1 4 2 
Egyeb sebek 8 4 13 14 



Vizelet 20 I 33 49 31 
Osszesen 34 I 46 79 61 

+35% -23% 

Az altalanos hatekonysagot illetoen tehat ki lehet mondani, hogy a levegoben terjed6 

mikr6bak szamanak 50-80%-os csokkentesere lehet szamitani terepi koriilmenyek kozott. 

Ez megfelel az ugyancsak terepkoriilmenyek mellett torl6kend6s felszini tisztitassal vegzett 

folyamatos takaritas es fertotlenites eredmenyenek. 

Az in-vitrio adatokra alapozva a levegoben terjed6 virusok szamanak nagyobb aranyu 
csokkentese varhat6. 

3. A betegek es lak6k vedelme 

Az emberek folyamatosan potencialis k6rokoz6kat bocsajtanak ki a komyezetbe. Zart terben 

ezek a levegon keresztiil felszall6 meleg legaramlatokkal terjednek, ennek kovetkezteben a 

beteg kozvetlen komyezeteben, vagyis a betegt61 szamitott kb. 1,5 meteres tavolsagon belill a 
legmagasabb a koncentraci6juk. A mikr6bak jelentette terhet csokkenteni lehet intenziv 

legcserevel (higit6 hatas ), vagy recirkulaci6s eszkozokkel, amik kisziirik a k6rokoz6kat a 

leveg6b6l. 

Szfu6 helyett, amit idovel belephetnek a bakteriumok, es egyes esetekben a virusok is, a 

Novaerus technol6gia plazma-genera.16 tekercseket hasznal, amik a filterekkel ellentetben 
meg artalmatlanitjak is a lehetseges k6rokoz6kat. Az alacsonyabb legkori csiraszamb61 
kovetkezik, hogy a felszineken is kevesebb a k6rokoz6. Ez csokkenti a k6rokoz6k 

terjedesenek az eselyet, mivel a mikrobialisan kevesbe szennyezett felilletekr61 kevesebb 

k6rokoz6 keriil a kezre, es igy ezekb61 kevesebbet tovabbitunk masokra es magunkra. 

Mivel csak olyan k6rokoz6kat artalmatlanit a kesziilek, amik a keszilleken keresztiilvezetett 

levegoben vannak, ezert a Novaerus technol6gia sem tisztit6, sem fert6tlenit6 berendezeseket 

nem helyettesithet, csupan kiegeszithet. 

Amikor a szoba levegojet a kesziilek megfelel6 sebesseggel aramoltatja at, a hatas az egesz 
nap folyaman tart, es a felszinek ujraszennyezodese csokken (legalabbis azoknal, amelyek 

nincsenek a betegek kozeleben). Az NHS tanulmanyban az asztalokon 49%-os atlagos 

bakteriumcsokkenest allapitottak meg, ami voltakeppen megegyezik egy ujb6li tisztitas 

hatasaval (KRINKOIRKI: tisztitasi hatekonysag 50-80%, 6). 

A kesziilek termeszetesen nem lehet hangos, hogy ne zavarja a betegek alvasat. 

4. Szakvelemeny a Novaerus kesziilekek lehetseges felhasznalasar61 

A feltar6 kutatasok eredmenyei, bar mindezidaig valtozatosak, azt sugalljak, hogy a Novaerus 
technol6gia a k6rokoz6k folyamatos csokkentesevel hosszabb ideig kepes fenntartani a 

sikeresen tisztitott es fertotlenitett felilleteket, es ezaltal tart6san csokkenti a helysegekben a 

csiraszamot. Mivel a Novaerus technol6gia a k6rokoz6k artalmatlanitasan alapul es nem a 



sziiresen, ezert hasznalhat6 izolaci6s szobakban is. A hasznalata igy elkepzelhet6 mind a 
fertozesek, mind a legyengiilt immunrendszer miatt izolalt betegek eseteben. A Novaerus 
technol6gia artalmatlanit6 hatasa valamennyi k6rokoz6ra vonatkozik, igy a fert6z6 

betegsegek terjedesenek, amik gyakran szennyezett feliiletekb61 erednek, csokkentese is 
va16szinii. Amint azt a kutatasok is megmutatjak a Novaerus technol6gia egy ertekes 

hozzajarulast jelent a mar letez6 higienia kezel6 eszkozok keszletehez. 

Amennyiben a helyiseget csak az ablakon keresztul lehet szelloztetni, ugy a Novaerus 
technol6gia hozzajarul a fertozesek megelozesehez a k6rokoz6k a sebbe, es a paciens 
kozelebe, illetve az eszkozokre va16 jutasanak megakadalyozasaval. Ez a sebgy6gyitassal 
foglalkoz6 kozpontokra is vonatkozik. 

A kellemetlen szagok csokkeneset tobb vizsgalat is emliti a Novaerus hasznalataval 

kapcsolatban, tovabba e hatas az 1. reszben leirt miikodesi elv alapjan is val6sziniisithet6, a 
Novaerus technol6gia alkalmazasa hasznos lehet a nem tiszta ter jellegii helyisegekben,a 

palliativ gondozasban es a tumoros betegeket ellat6 k6rtermekben. 

Az idosgondozas szektorban, az erosen szennyezodott helyisegekben, valamint a mosodakban 
is kezenfekvonek tiinik a hasznalata, mivel az ilyen helysegekben a szell6z6rendszerek nem 
kezelik a szagokat hatekonyan, es ez kiilonosen igaz az oregebb epiiletekre. 

Meg kell emliteni, hogy a technol6gia hatekonysaga fiigghet a keszuleknek a helyisegben val6 
fizikai elhelyezkedesetol (ahol lehetseges, a mennyezethez minel kozelebb kell elhelyezni, 

illetve minel messzebbre tenni a mar kiepitett szell6z6rendszert6l). Az eros szellozes peldaul 
csokkentheti a technol6gia hatekonysagat, mivel elterelheti a levegot a Novaerus kesziilekt61 

(I. budapesti kutatas ). 

Ennek a hatasnak az enyhitesere fiisttesztekkel lehet tanulmanyozni a szobaban lev6 leveg6 
aramlasat a kesziilek legoptimalisabb elhelyezesenek megallapitasara. Ezt azutan a melegebb 

evszakokban is meg lehet ismetelni, mivel a leveg6 mozgasa valtozhat a kiilonboz6 
homersekleti viszonyok hatasara. A keszuleket ugy kell felszerelni, hogy a legbeoml6 es 
kioml6 nyilasok ne rontsak a leveg6 megfelel6 keringeset. 

5. Tovabbi megerositest celz6 vizsgalatok 

Kiilonbseget kell tenni azon pontok kozott, amelyeket a gyart6nak meg tisztaznia kell es azok 
kozott, amiket figyelembe kell venni a keszulek felszerelese soran a hatekony miikodes 

erdekeben. 

5.1 Tovabbi adatok 

Altalanossagban elmondhat6, hogy a terepviszonyok kozott szerzett adatok mennyiseget 
novelni kell. Az alabbi adatokra lenne szukseg: 

Adat Indoklas 
A pontos kapcsolat a helyiseg merete es a Mint minden levegokeringesi folyamat 
szukseges Novareus kapacitas kozott eseteben, a legcsere arany fontos. Meg kell 

allapitani a megfelel6 legcsere protokollokat, 



es ~ hogy mely egysegeket kell haszmilni. 
Beszamol6k kesziilek hatekonysagat Bar vannak arra utal6 jelek, hogy ezek a 
befolyasol6 belteri klima tenyezokrol, pl. a parameterek nem, vagy csak minima.Lis 
helyiseg leghomerseklete es a relativ szerepet jatszanak (7), a kerdesben 
paratartalom egyertelmii valaszra van sziikseg. 
Beszamolok a kiilso hatasok (friss levego A magyarorszagi vizsgalat eredmenyei azt 
ellatas) Aftal meghatarozott legcsere aranyok mutatjak, hogy a frisslevego ellatas es a 
hatasar6l magas legcsere arany negativan 

befolyasoljak a gepek miikodeset, amikor 
azokat Iegbeomlo nyilasok kozelebe 
telepitettek. Ennek a hatasnak meg kell 
allapitani a felso hatarat. 

A szagok csokkentesenek kvantitativ Jelenleg csupan epiz6dikus, szubjektiv, 
bemutatasa erzekszervi megfigyelesek Aflnak 

rendelkezesre errol, amit kvantitativ 
meresekkel kell megerositeni. 

5 .2 Egyeni intezmenyi meger6sites 

A kovetkez6 lepeseket kell elvegezni a tervezes es beszereles soran: 

• Meghatarozni, hogy mely helyisegekben kivanjak hasznalni a Novaerus eszkozt 

• A kesziilek tipusanak meghatarozasa (meret, legcsere arany) a kiszamolt kobmeter 
fiiggvenyeben 

• A felszereles helyenek meghatarozasa a ki- es bemeneti nyilasok helyenek 
fiiggvenyeben (leginkabb a plafon kozeleben, amilyen messze csak lehet a kimeneti 
nyilasokt6l) 

• A keszillek burkol6elemeinek tisztitasa es ennek iitemezese a higienia tervben (pl. 
ketszer egy evben, az intenziv osztalyokon es az operaci6s termekben kethavonta). 

• A hatas aerobiol6giai m6dszerekkel torten6 merese ( ehhez kiindul6 allapot es killteri 

hatter szennyezettseg merese is szi.ikseges), legalabb egy meresi pontnak olyan helyet 
kell valasztani, amit ritkan tisztitanak. A merest evente meg kell ismetelni. 

6. Kovetkeztetes 

Jelenleg nincsenek hasznalhat6 altemativak a Novaerus technol6giara a 4. reszben emlitett 
celokra. igy hat ez a technol6gia igeretes eszkoz az izolaci6s szobak, magas-kockazatu 
terilletek, es az olyan nem megfelel6 szell6zesii miitok altalanos higienia protokolljaban, ahol 
a sziir6ket gyakran er6s bakterialis szennyezes eri. Ebben a tekintetben az in-vitro adatok 

onmagukert beszelnek, mig az a csekely szamu iranyitott helyszini kutatas arra mutat, hogy a 
leveg6ben lev6 k6rokoz6k csokkentese 80%-os nagysagrendii (75-84%), mig a felilleteken 
ugyanez 50%-os. Ez a szemelyzet k6rokoz6knak val6 kitettseget is csokkenti (ismert, hogy ha 
a kezhigienes szempontokat nem tartjak be kovetkezetesen, akkor nagy mennyisegii 
bakterium kerillhet a felilletekr61 a szemelyzet kezere. Ezek a k6rokoz6k azutan 
megfert6zhetik a szemelyzet tobbi tagjat, vagy a betegeket, vagy magaban az alkalmazottban 

vezetnek betegseghez vagy fert6zeshez. Erdemes lenne eppen ezert tovabbi adatokat gyiijteni 



az 5 .1-ben leirtak szerint, azonban kijelenthet6, hogy az emlitett feltetelek mellett a 
technol6gia haszmilata tokeletesen megfelel a letez6 higieniai torvenyeknek. 
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