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COVID a přenos
Částice viru COVID jsou kulovité a jejich průměr se pohybuje mezi 0,06 – 0,14 mikronu, tj.
průměrně 0,125 mikronu, měřeno elektronovým mikroskopem (1). Současné údaje
naznačují, že virus SARS-CoV-2 se se v suspenzi nedrží a přenos většinou
probíhá slinami (větší kapénky o průměru 5 mikronů > 5 μm) a (aerosol < 5 μm)
(2).

K přenosu viru dochází tehdy, když infikovaná osoba vylučuje
kapénky obsahující částice viru kašlem, kýcháním nebo mluvením, a to i na větší
vzdálenost. Prokazatelně byly odebrány jemné aerosolové částice koronavirů ve
větší vzdálenosti od přenášejícího pacienta.
(3).

Je třeba věnovat pozornost tomu, že klinické a experimentální studie (vodní
suspenze koronaviru) ukazují, že některé z těchto částic mohou zůstat
rozptýlené ve vzduchu po dobu několika hodin (4.5).
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COVID a uzavřené prostory

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí doporučuje zajistit – bez ohledu na kontext – pravidelnou výměnu vzduchu ve
všech uzavřených prostorách větráním (otevřením oken…) a / nebo přirozenou nebo mechanickou ventilací a tím přivádět
„nový“ venkovní vzduch vytlačující vzduch nahromaděný uvnitř směrem ven, aby nedocházelo k nekontrolované cirkulaci
vzduchu uvnitř budovy (6).

« PROČ SE VYHNOUT CIRKULACI VZDUCHU? »
Národní agentura pro potraviny, životní prostředí a zdraví a bezpečnost práce ve
své odborné zprávě ze září 2017 uvádí, že dostupné údaje nepotvrzují účinnost
a bezpečnost zařízení na čištění vnitřního vzduchu ve skutečných podmínkách
(7).
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Je zapotřebí cirkulace vzduchu?

Znovu připomínáme, že se doporučuje zajistit pravidelnou výměnu vzduchu ve všech uzavřených prostorách pomocí
systému přirozené ventilace. V místnostech určených pro pacienty je dobré větrání nezbytné.
V naší zkoušce je v případě, kdy je aktivována pouze ŘMV (řízená mechanická ventilace), je prostor u hlavy
pacienta přímo vystaven proudění vzduchu o rychlosti přibližně 2,4 cm/s z vyústky přívodního vzduchu uprostřed
místnosti.

JE ŘÍZENÁ MECHANICKÁ
VENTILACE DOSTAČUJÍCÍ?
Podle francouzské normy NF S90-351 pro prostory s řízeným prostředím ve
zdravotnických zařízeních jsou místnosti s intenzivní péčí označeny třídou
rizika 2. Místnosti pro pacienty s infekčními onemocněními mohou být ještě
rizikovější.
Podle našich zkušeností a konfigurace musí být recyklace v objemu nejméně 10 výměn
vzduchu za hodinu. V tomto případě se ventilace při vzduchovém množství 350 m3/h a
celkovém objemu vzduchu 60 m3 jeví poddimenzovaná. Bohužel není vždy možné zajistit
požadovanou výměnu vzduchu pomocí výše uvedeného ventilačního systému ani při
střídavě otevřených oknech. Zkoušky tedy měly za cíl ověřit řešení pro čištění vzduchu za
účelem zajištění dodatečné bezpečnosti (vypočítané a řízené) pro pracovníky ve zdravotní
péči.
.
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Přidat čističku vzduchu?

JAKÉ JSOU HLAVNÍ PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ
S POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ NA ČIŠTĚNÍ NEBO CIRKULACI
VZDUCHU?
Problém č. 1:
„Mechanické” filtry typu HEPA za normálních okolností dokážou zachycovat částice aerosolů, které filtrem
procházejí. Pro významné snížení objemu kapének a aerosolů v prostoru je však třeba zajistit výrazně vysokou
frekvenci výměny vzduchu. Směšování s prouděním vzduchu generovaným čističkou vzduchu však může
indukovat rychlost proudění vzduchu v místnosti a tím i zrychlit šíření aerosolů s obsahem, což může zvýšit
riziko přenosu na zdravotnické pracovníky.
Z toho důvodu je velmi obtížné určit skutečnou účinnost takových zařízení na přenos virů.
Tento jev je znázorněn na příkladu restaurace v Číně (8).Podle
uspořádání míst k sezení se nakažený A1 nacházel ve vzdálenosti
větší než jeden metr od nakažených B1 a C1.
Průtok klimatizačního vzduchu tedy podle všeho usnadnil přenos
mikro kapének od stolu rodiny A ke stolu B a poté k C.
Skutečnost, že nakaženy byly pouze kontakty sedící u stolu v ose průtoku
vzduchu z klimatizačního systému naznačuje, že k přenosu došlo pouze touto cestou.

To stejné platí v případě nedávno uveřejněné studie
popisující kontaminaci v autobusu (9), podle které místa, kde
seděly infikované osoby, ukazují na přenos prostřednictvím
recyklovaného vzduchu. Srovnání prostoru blízko
nakaženého se vzdálenějšími prostory neukazuje žádný
rozdíl v pravděpodobnosti nákazy, což naznačuje, že
k největšímu přenosu došlo prostřednictvím recyklovaného
vzduchu (ze zadní části směrem dopředu).

Problém č.2:
Velikost části viru a HEPA filtr:
Vzhledem k velikosti částic viru 0,125 mikronu, velikosti aerosolových částic a schopnosti HEPA filtrů
zachycovat částice „pouze o velikosti 0,3 mikronu a větší“, je užitečné používat tento typ filtrů pro filtraci a
záchyt viru bez jeho šíření?
Problém č.3:
Filtry jsou plné částic viru, což vede k výraznému riziku nákazy technika, pokud s filtrem nezachází opatrně
(rukavice, masky, brýle a správná likvidace odpadu).
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Cíle zkoušky

1. Zjistit, zda systém AP Bio 1000 AirFend umožňuje dodávat dezinfikovaný vzduch a
dezinfekční prostředek v místě instalace.
2. Vyhodnotit riziko šíření částic viru prostřednictvím proudění vzduchu ze
zařízení v místnostech s intenzivní péčí.
3. Použití tohoto zařízení v místnostech s intenzivní péčí, kde se nacházejí částice
viru SARS-Cov2.
4. Vyhodnotit riziko nákazy virem COVID-19 při manipulaci
s použitým filtrem.

6 Zkoušená čistička vzduchu: AP BIO 1000

LZE VYUŽITÍM TÉTO ČISTIČKY VZDUCHU VYŘEŠIT VÝŠU UVEDENÉ
PROBLÉMY?
Poznámka: výkres AP BIO 2400, podobný provoz jako AP BIO 1000
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AP BIO 1000

Problém č. 1: šíření

ZVYŠUJE FREKVENCE VÝMĚNY VZDUCHU ZAJIŠŤOVANÁ ČISTIČKOU
VZDUCHU AP BIO 1000 PROUDĚNÍ A TÍM I RIZIKO ŠÍŘENÍ A PŘENOSU
ČÁSTIC VIRU NA PERSONÁL?
K odpovědi na tuto otázku byla vytvořena simulace
pomocí kalkulátorů PIMPLE a MPPIC od OpenFoam, které umožňují statické měření turbulentních
proudů s různými omezeními. Z poskytnutých
výkresů byl vytvořen zjednodušený digitální model.
Místnost má lůžko uprostřed a je vybavena přívodem
a odtahem řízenou mechanickou ventilací a čistkou
vzduchu AP BIO 1000.
Proudění vzduchu okolo
pacientova lůžka
zajišťované ŘMV a
čističkou vzduchu; pohled
na místnost s pacientem
zboku, zepředu a shora.

Když je čistička vzduchu v provozu (přechodová fáze), proudění je složitější.
Pokud je pacientův obličej stále přímo vystaven vzduchu přicházejícímu ze systému ŘMV, toto proudění
nesměřuje ke stropní ventilaci, ale spíše směrem k čističce vzduchu umístěné přibližně jeden metr od pacienta.
Kontaminovaný vzduch se tedy poté šíří dvěma směry:
• Většinu vzduchu bude nasávat horní mřížka zařízení a vzduchu bude filtrován.
• Menší množství vzduchu proudí směrem k podlaze, kde ho zachytí rychlý proud z čističky vzduchu. Tento vzduch poté
prochází pod lůžkem pacienta, naráží do protější stěny a částečně k pacientovi dosahuje.
Je však třeba si uvědomit, že tento vzduch zůstává na úrovni podlahy, kde je riziko nadýchání
nebo kontaminace nižší.
Video simulace jedné situace: kýchnutí
v časovém okně 1/10 vteřiny, s obsahem
částic od 10 do 100 mikronů vypouštěných
rychlostí 50 km/h před čističkou vzduchu AP
BIO 1000 nastavenou 1000 m3/h (sání
vzduchu rychlostí přibližně 1 m/s)
s přídavnou výměnou vzduchu zajišťovanou
systémem ŘMV, který žene vzduch směrem
k čističce.

Díky této simulace jsme došli k závěru, že čistička vzduchu AP BIO 1000 nezvyšuje
teoretické riziko šíření částic viru na zdravotníky.

SNIŽUJE SE MNOŽSTVÍ AEROSOLŮ A KAPÉNEK PŘED POUŽITÍM AP
BIO 1000 A PO NĚM?
Čistička vzduchu logicky snižuje
průměrnou
koncentraci
částic
v místnosti s pacientem včetně
aerosolů
vznikajících
během
mluvení a dýchání a kapének
produkovaných při kašli.

1. Oblast hlavy pacienta
2. Oblast středu těla
pacienta
3. Oblast nohou pacienta
4. Levá strana místnosti
pacienta
5. Pravá strana místnosti
pacienta

Lze tedy odvodit, že pokud se sníží
rychlost pohybu virů v prostředí,
sníží se i průměrné riziko jejich
přenosu.
Byla tedy provedena kvantifikace
částic na místě v místnosti
s pacientem. Uvedené hodnoty jsou
vyjádřeny jako počet částic na m3.
Poznámka: nerozlišuje se mezi inertními
a životaschopnými částicemi.
Uspořádání zkoušky a oblastí odběru vzorků

VÝSLEDKY:

ČÁSTICE ≥ 5 ΜIKROMETRŮ

Částice na m3 : « Hlava »

Částice na m3 : « Střed těla »

Částice na m3 : « Pravá strana »

Částice na m3 : « Nohy »

Částice na m3 : « Levá strana »

T0

T20

T60

H6

10 147,1

11 865,7

4 638,0

423,8

Standardní odchylka (/m3) 3 434,4

7 616,8

1 881,4

482,5

LSC 95 % (/m3)

19 019,0

6 339,2

876,9

Průměr (/m3)

13 372,5

Nárůst křivky okolo 10:30 je způsoben otevřením dveří sestrou. V následujících 30
minutách však došlo k rapidnímu poklesu počtu částic.
*Horní mez intervalu spolehlivosti (LSC při 95 %) - LSC při 95 % měří, v jakém rozsahu se přesnost výsledku blíží skutečnosti

VÝSLEDKY:

ČÁSTICE ≥ 0,5 ΜIKROMETRU

Částice na m3 : « Hlava »

Částice na m3 : « Střed těla »

Částice na m3 : « Pravá strana »

Částice na m3 : « Nohy »

Částice na m3 : « Levá strana »

T0

T20

T60

H6

334 006,1

75 808,8

29 287,6

13 890,4

Standardní odchylka (/m3) 1 110 360,5

46 516,3

9 588,7

5 085,0

LSC 95 % (/m3)

119 494,6

38 292,9

18 666,0

Průměr (/m3)

437 651,1

*Horní mez intervalu spolehlivosti (LSC při 95 %) - LSC při 95 % měří, v jakém rozsahu se přesnost výsledku blíží skutečnosti

AP BIO 1000

7 Problém č. 2: Je zapotřebí filtrace H14?
JE FILTR H14 UŽITEČNÝ PRO FILTRACI A ZÁCHYT VIRŮ BEZ
ROZKLADU ČÁSTIC?

Vzhledem k velikosti částic viru 0,125 mikronu, velikosti aerosolových částic a schopnosti HEPA filtrů zachycovat
částice „pouze o velikosti 0,3 mikronu a větší“ vyvstává otázka, zda má smysl používat tento typ filtrů pro filtraci
kontaminovaného vzduchu.
Studie, kterou v roce 2016 provedla NASA, jasně ukazuje, že HEPA filtry skutečně zachycují částice až do
velikosti 0,01 μm. Tyto filtry jsou tedy velmi účinné při zachycování jak větších částic o velikosti přesahující 0,3 μm,
tak i velmi vysokého procenta nano částic (10).
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AP BIO 1000

První závěry

ODPOVĚDI NA PROBLÉM Č. 1:
• AP BIO 1000 nevede ke zvýšenému riziku šíření viru
na zdravotníky za podmínek, za kterých byla
provedena simulace.
• V š e c h n y prvky měřené v této zkoušce vykazují
významný úbytek částic o průměru ≥ 5 a ≥ 0.5 m
v místnosti s pacientem.
• P o v š i m n ě t e si také, že instalace jednotky AP
BIO 1000 umožnila díky čističce vzduchu změnit
klasifikaci z úrovně ISO8 na ISO6.

ODPOVĚDI NA PROBLÉM Č. 2:
• P ř e d p o k l á d á se vektor (kapénky, aerosol …) suchého viru v důsledku místních hygrometrických změn.
• V i r má velikost 0,125 mikronu, jednotka AP BIO 1000 má díky filtru H14 schopnost tyto virové částice filtrovat.
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Filtrační systém AirFend

Směs bylinných látek

Informace o bezpečnost směsi bylinných látek (příloha 1)
poskytnuté výrobcem před začátkem zkoušek
Složení roztoku výrobce:
Vegetabilis fibris, Eugenia caryophyllata, Olea europaea L, Salvia officinalis,
Thymus vulgaris, Origanum vulgare, Rosmarinus officinalis, Satureja
hortensis, Cinnamomum verum.
Literatura uvádí pouze málo údajů o kombinaci rostlinných extraktů (v
práškové formě) obsažených v tomto roztoku. Dostupné informace o
některých spolupůsobeních v tomto roztoku pocházejí ze studií
provedených na esenciálních olejích. Receptura použitá v systému
AirFend však neobsahuje esenciální oleje, ale jejich aktivní molekuly.
Farmakologické vlastnosti esenciálních olejů byly zkoumány a ověřovány
velkým počtem studií a článků, které se těmito studiemi zabývají, bylo od
roku 1995 napsáno více než 2000.
Za stejné období vzniklo také přes 1800 odkazů k toxikologickým a
klinickým studiím těchto bioaktivních látek.

Aktivní molekuly roztoku AirFend se podle jejich fyzikálních a chemických charakteristik nazývají těkavé
organické látky (volatile organic compounds – VOC).
Je třeba zdůraznit důležitost rozdílných zdrojů VOC, aby nedocházelo k nejasnostem s ohledem na rizika
antropogenních emisí syntetických VOC and přínosy extrahování VOC pro řízené a odměření využití
(NAT VOC).
Těkavé organické látky (NAT VOC) vznikající primárně biosyntézou isoprenu a terpenů jsou sekundárními metabolity
rostlin. Ve svých těkavých formách mohou být jejich účinky přímé či nepřímé po několika transformačních procesech.
Jako mnoho dalších sekundárních metabolitů rostlin mají za určitých podmínek toxické účinky a také farmakologické
vlastnosti zajímavé pro lidi (11), například:
• k o m b i n a c e tymiánu a skořice snižuje zánětlivou hyperaktivitu dýchacích cest a některé buněčné zánětlivé
parametry a mohou být tedy potenciálně zvažovány pro doplňkovou léčbu zánětlivých respiračních onemocnění
(12)
• s t e j n ě se také uvádí, že některé rostliny jako skořice, bergamot, voňatka citrónová, tymián a levandule mají
silné antivirové účinky proti chřipkovému viru typu A (13)
V současné době není možné poskytnout úplnou bibliografii výzkumu součástí tohoto přípravku, avšak
z různých studií konzultovaných při tvorbě této zprávy jasně vyplývá, že využití v uzavřených a obytných
prostorách, zvláště v odměřených dávkách, se ukazuje jako velmi zajímavé zvláště díky jejich antimikrobiálním
účinkům (bakterie a fungicidy), antivirovým účinkům a v některých případech i akaricidním účinkům (14).
Podle současného stavu vědeckého poznání se poměr rizik a přínosů přiklání směrem k jejich využití při
řádné kontrole doporučených dávek vypouštěných do prostředí.
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Systém AirFend

Výsledky zkoušek in vitro

Systém filtrace AirFend™ je podle popisu schopen blokovat a neutralizovat 100 % virů (včetně Sars-CoV-2)
a bakterií v případě, kdy vzduch proudí přes čističku vzduchu, a to díky zcela přírodnímu roztoku, který obsahuje.

JAKÉ JSOU K DISPOZICI DŮKAZY TÝKAJÍCÍ SE ÚČINNOSTI
POUŽITÉHO 100% PŘÍRODNÍHO ROZTOKU?
Veškerá shromážděná dokumentace ukazuje, že roztok použitý v systému AirFend je skutečně aktivní:
• baktericidně, čímž splňuje normy NF EN 13727 a EN 1040 (příloha 2,3)
• fungicidně podle normy NF EN 1275 (příloha 4)
• plně virucidně podle normy NF EN 14476 (příloha 5).
Příklady výsledků získaných s :
adenovirem:

norovirem :

virem dětské obrny :

In vitro účinnost použitého produktu tedy nelze prokázat, jak za čistých, tak nečistých podmínek*.
* 3 ml/l ovčích erytrocytů a 3 g/l hovězího albuminu

Studie provedená NSF (řízení veřejných zdravotních a bezpečnostních
rizik) z Ann Arbor, Michigan, USA, ukazuje, že tento roztok nemá nižší
výkonnost v porovnání s některými chemikáliemi, například kvartérními
amoniovými sloučeninami nebo chlornanem sodným (příloha 6).
Dále byly provedeny zkoušky účinnosti filtrů s různými koncentracemi
rostlinného roztoku (příloha 7).
Filtry byly testovány na některé bakterie typu BG (bacillus subtilis), BG(pseudomonas aeruginosa) a kvasinky (aspergillus flavus).

Z těchto zkoušek skutečně
vyplývá, že pokud jsou filtry
potaženy rostlinným roztokem
v koncentraci 5 %, dochází
k úbytku testovaných
mikroorganismů nejméně
v rozsahu nejméně 4 log
(nejvíce 6 log).

Prokázaná účinnost dezinfekce a čištění vzduchu u filtrů P3 a P4 s vyššími
koncentracemi rostlinného roztoku (výrobce koncentraci neuvádí) (příloha 8).
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Systém AirFend

Zkoušky in situ: provozní podmínky

Vzhledem k tomu, že všechny předchozí shromážděné údaje byly získány in vitro nebo in
situ, ale mimo prostředí, kde musí být řízená kvalita vzduchu, bylo rozhodnuto zařízení otestovat na
jednotce intenzivní péče s pacientem s COVID-19.
Vzorový pokoj: 60 m3
Teplota: 19-21°C
Vlhkost: 60 g/m3
Bez bio-dezinfekce

Pacient:
neintubován, léčba
kyslíkem o vysokém
průtoku, přijat v D6
od nákazy

Zařízení umístěné
v pokoji po dokončení
zkoušek. Umístění se
liší od umístění
původního.

APbio 1000:
Protože je vybraný pacient léčen podáváním kyslíku o vysokém průtoku (HFO), je teoretické množství
virových částic v prostředí výrazně vyšší než v případě intubovaného pacienta, zvláště v případě
uzavřeného systému. Zkoušky byly prováděny mezi D12 a D25 od nákazy pacienta.
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Systém AirFend

Zkoušky in situ: povrchy vzorků

JSOU POVRCHY V KONTAKTU S UPRAVOVANÝM
VZDUCHEM ALESPOŇ ČÁSTEČNĚ
DEKONTAMINOVÁNY?

Filtrovaný vzduch se šíří
směrem k zemi ve čtyřech
směrech: ke dveřím,
k rohožce, pod postel a ke zdi
za jednotkou.

Různé výsledky vzorků
je obtížné interpretovat, protože
místnost nebyla před zkouškou
biologicky vyčištěna, a protože
došlo ke kontaminaci v T18 (v 18té
minutě) vstupem zdravotnického
pracovníka do místnosti.
Vidíme tedy nárůst kolonií na
úrovni různých zón
odebraných zejména z respirátoru.

Tato „rekontaminovaná” zóna však po 40 minutách vykazuje výrazný pokles
koncentrace životaschopných částic na krychlový metr (CFU/m3) ve výši 88,15
%
Protože se respirátor nachází v prostoru, kde je „dekontaminovaný“ průtok
nejvýznamnější (ve vzdálenosti 1 m*) oproti latentnímu (ve vzdálenosti 2,0 m*) /
adaptabilnímu (ve vzdálenosti 1,8 m*), můžeme se domnívat, že průtok vzduchu
z jednotky AirFend má dekontaminační účinek na povrchy, pokud jsou mu dostatečným
způsobem vystaveny.
* od jednotky AP BIO
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Systém AirFend

Zkoušky in situ: vzorky vzduchu

VZDUCH FILTROVANÝ PŘES AP BIO JE DEKONTAMINOVANÝ, AVŠAK
LZE JEJ POVAŽOVAT I ZA DEKONTAMINAČNÍ ČINIDLO?

Během této zkoušky si můžeme všimnout:
• 38,1% (CFU/m3) poklesu během 20 minut a 65,1%
během 60 minut na vstupu do místnosti,
• 50,9% poklesu, 40 minut po opětovné kontaminaci
prostředí,

Stejná poznámka jako v předchozím případě týkající
se vstupu zdravotníka do místnosti v čase T18. Poté
dochází na úrovni pacienta ke zvýšení počtu jednotek
tvořících kolonie.
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Systém AirFend
System

Závěry: vzorky in situ

Týkající se povrchů:

Týkající se vzduchu:

Z porovnání údajů získaných in vitro a in situ je zřejmé, že
systém AirFend s aplikovaným roztokem má antimikrobiální
účinky na povrchy.

Výsledky in situ (bez přítomnosti pacienta)
byly získány zkouškami, které provedl výrobce,
a které pro porovnání s našimi výsledky máme
k dispozici.

Tyto vlastnosti však s určitostí závisí na koncentraci aktivních
látek na uvedených površích.
Dochází tedy ke skutečnému baktericidnímu účinku (88 %)
na površích, které jsou produktu nejvíce vystaveny, a ke
„zpomalujícímu“ účinku na růst bakterií.
Pozn.: opakované hypotézy ukazují, že kolonie bakterií se ve fázi 5 a 6
nenacházejí.

1 latentní fáze
2 akcelerační fáze
3 exponenciální fáze
4 zpomalující fáze
5 stacionární fáze
6 fáze poklesu

Jsou konzistentní s výsledky získanými
během našich zkoušek, kdy se kontaminace
vzduchu snížila nejméně o 50 % (u výrobce
bakteriostatiku) a až o 65,1% (oproti 73,3 %
u výrobce).
Je třeba také uvést, že výsledky
zkoumání aspergillus fumigatus před
použitím AP BIO 1000 a po něm byly
negativní. Výsledky tedy nejsou v tomto
dokumentu rozvedeny.
Zkoušky provedené dodavatelem jsou k dispozici na
vyžádání.

10

Systém AirFend
System
Problém
č.

3: manipulace s filtrem a riziko

?
JE FILTR JIŽ BEZ OBSAHU DNA VIRŮ A MŮŽE
BÝT MANIPULACE S NÍM SNADNĚJŠÍ?
Výrobcem byly provedeny různé in vitro zkoušky, které ukazují baktericidní
a fungicidní účinnost ošetřených filtrů (viz str.15). Žádné zkoušky
virucidní aktivity těchto filtrů však provedeny nebyly.
Při odpověď na tuto otázku jsme řešili problém viru COVID-19.
Byl tedy proveden stěr povrchu pro účely provedení PCR testu:
• Na filtru F7 (první stupeň filtrace systému)
• Na filtru H14 (jeho účelem mám být blokace viru).
Vzorek byl odebrán
v D15 po nákaze, aby
byla zajištěna trvalá
nakažlivost v místnosti s
pacientem.

10

Systém AirFend
System

Závěry: problém č. 3

ODPOVĚĎ NA PROBLÉM Č. 3:
Virální DNA z COVID-19 nebyla na filtrech jednotky
AP BIO 1000 umístěné v místnosti pacienta s vážným
průběhem SarS-CoV 2 a infekčním onemocněním plic
nalezena.
S ohledem na problém bezpečné manipulace s filtrem
je pravděpodobné, že systém AirFend má virucidní
účinky proti COVID-19 a umožňuje tedy bezpečnou
manipulaci s filtrem ze strany servisních techniků.
Bylo však zjištěno několik omezení:
• rozsáhlé však ne úplné pokrytí povrchu,
• nakažlivost, která se u pacientů s průběhem času mění (15)
Aby bylo možno tuto bezpečnost s jistotou potvrdit, je
pravděpodobně třeba provést PCR testy na filtrech v různých
fázích průběhu onemocnění.

11

Závěr

Čistička vzduchu AP BIO 1000 byla testována v reálném prostředí v místnosti na jednotce intenzivní péče
s pacientem A přijatým s onemocněním COVID. Pacient nebyl intubován.
Veškeré dokumenty konzultované před zkouškou s jistotou potvrdily in vitro účinnost rostlinného roztoku
integrovaného v systému AirFend, který je součástí čističky vzduchu AP BIO 1000 od společnosti
FläktGroup. Tento dokument byl vyhotoven s cílem zodpovědět otázky týkající se čističek vzduchu
s filtrem H14.
Závěry z naší práce jsou následující:
Čistička vzduchu AP BIO 1000 nepředstavuje v podstatě žádné riziko přenosu viru na zdravotníky.
Použitím tohoto zařízení dochází k významnému úbytku částic o průměru ≥ 5 a ≥ 0,5 mikronu
v místnosti s pacientem, čímž dochází k úbytku / vymizení virových vektorů v testovaném
prostředí.
3. AP BIO 1000 umožňuje zvýšení úrovně kvality vzduchu z ISO8 na ISO6.
4. Vzduch proudící z čističky má skutečný baktericidní účinek na nejvíce vystavené povrchy (blízko jednotky). U
objektů umístěných ve vzdálenosti 1,8 m od AP BIO je však tento účinek nižší.
5. Vzduch proudící z čističky má baktericidní účinek v ovzduší (od 20 minut od zahájení provozu), přičemž stupeň
bakteriální dekontaminace je mezi 50 % a 65,1 %.
6. Přítomnost virální RNA COVID-19 nebyla na filtrech 1000 AP zjištěna.
7. Žádné toxické nebo krátkodobé vedlejší účinky na zdravotnický personál ani pacienta během období jednoho
měsíce nebyly zjištěny.
1.
2.
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Mr. Alex Wljsenbeek
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45 La Vater Strasser
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A'ITESTA TlON.
AE: Proflle Ol B10screen COOOC
Dear Mr.W1rsenbeek:
The Toxicology Group (TTG) has been working wíth H.B.A.for approximately 3 years to
ínvestígate Bioscreon COOOC and contlnuos to assíst in developíng efhcacy, stability and
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speclfied 10 US EnwonmentalProtectiOI'I Agency FederallnseciJcode,RodentiCide,and
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that all substances •ncorporatedin the mlxture were determíned to be Generally
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Appendix 6

THE TOXICOLOGY GROUP, LLC

THE TOXICOLOGY GROUP.LLC
A Wholl y Owncd Comp"n) of 'iSF lntenwion"l

A Wholl) Owned C"ompany of NSFlntemati<•n"l

Based on the testing performed to date,it is our opinion that the Bioscreen COOOC is a
The Toxicology Group,LLC has beenpleased to be a partner wíth HBA in their quest to

viable antimicrobial alternativa for many situations where chemicalsanitizers are

provide an altemative antimicrobialsolution and look forward to continuing to work with

currently employed. 1t offers the industry a unique natura/ productthat can be classified

them on developing the technology to its fullest.

as

Sincerely,

• Minimum risk pesticide (per US-EPA)
Contaíns:
• All Generally Recognized as Safe ingredients (as specified in 21CFR, 184.1257)
Has:
• Antimicrobíal capabilities
And is
• Biodegradable.

ft(7'
Maryann Sanders
Senior Scientisl

a:

For reference included here is a chart, which compares the key performance adVantages
olBioscreen COOOC to two other primary disinfectants.

Table 1- Key performance and advantages oB
l íoscreen COOOC

Agent

Sod•um & Csldum
Hypochlorile

OuatemafY
Ammonium

Pertormance
Contactrme
oH

Moderate
Minutes
Alkaline
Corrosive to iron and

Moderate to hioh
Minutes
Acidic to neutral
Corrosive to iron,
coooer and brass
Chemical
Broadspectrum
(Bacterial,Viral,
Funaal)

Corrosiveness
Source
Antimicrobial
Performance

aluminum
Chemical
Broadspeclrum
(Bacterial, Viral,
Funaall

Envíronnemental
Attribues
RegulaiOfY
Statues

l'f ( )"nt"J ( Hmpany •I N"il 111

!Ul lal
7K9 Oa>.l'l\1ro Ruad • Anrl AJ'f\ol- • Ml 48105

l't>onc (800) 6H6l75
Fa\ C7b9l 27-17(',1)
wv."" .!nX([OO(?:.org

fl I

Moderate
Minutes to Hours

Acidic
Noncorrosive
Natural
Broadspeclrum
(Bacterial, Víral,
FunQa)l
Biodegradable

Registered Pesticide

Registered Pesticide

lbc To•un,Jogy- Gtoup. llC

J bc ro:u.:olog,)' Group. LLC
o\ \\I

Bioscreen COOOOC

ComPOUnds

(J
l, 'I''"' •I \Iln1nn lh•n.•l
7K9 D1:d )ro Road • Ann Arbor • MI 4810S
Phunc (00) 67'\-627

\\\ 11nll

F:r'(76Q) H21 7760

Generally
Recognized as
Sele,Minimum Risk
Pesticide
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Appendix 8

Cel'ine eUROI'é.e!'iMePICAl.SIOCl.l/1\ATIQUe
Pe RECHERCHE ETli'ENSEICI'iEMEI'fT UM!VERSITAI E
Rut- CrCllC de 5retag- Villard Samt Pal)(:rat:e • 05100 6RIA,III(<;01'
tl' 04 92..%0.5:..56 • •a:0-4.92.10.15.03
Email .cemb•eu@worklnet fr- Site intcr"'':Http1/home wot1cintl fr/ mbrt,,

fiotocole Test Filtres-HBAJ
Objet:
Conclusion.

En!uer Ia potettt·d bt.cttnelde ttlou fde 4 filtres Pl, Pl, P3,P4 'mtroduue d.&ns
l'a?P*fCil ďaSS&IftlS5tf'tlen1 de l'& .r par Ia soeieté HBA

a ppel du protocole et résultats obtenus.
R •umé du Protocole
·.,e de *Ienci tt dt spores allergt.An;c:s ;o::m;,es {de type AJtC21W111 &ltt:l'Ut& )
1St rn.se en Cl.lhrelUl' óc.J .e.;.x tdect1fJ appropr.t$
• Vl•jiCU TSA pout et butt:.c.J
ta :rl:a.. Y.< OY pour kos mo&t1stw.s
a ru a"o•Gé en ou non ( coliU'Oles) &Yee kl d.wn fillre:s testtr

-

L'eftkaatc des fi.atra c.st t'IŮ.Iet par methockde cStnombreme:acl.tssaques utihstes dUJ :e
laboratou aprts lliQibtuon ll rcmptraJures desorus!Hs <in<CI'la boil.CS de Pěm

\ous avoolt:Stě 4 filtr)USC:eptiblcs cJ 'C1re iutl:::,rť) t.l.j/1) I'.JJij iolt ..-il
,J' lo)aioissemeot ď•ir bbriq uc pJ.r BU·\

1

l.'efficacitě aot:able de 2 ďcotrc cuJ. ;tcit- consr.;. rt:c- auut btt"n '\Ut dn
J..ICICria QUC dtS roohi.s;:)Un:s qu1 l)CU\CIIIt.C IN\11\Ct d.1 •s I' lt;•O•u d
attr.aiuc.:r u ne pollutiun biolu:iquc- ....,... 11squ :s t•..ttllull.t aQuo ·'>SI.ti. 'c

l'inrhor-.uion des filrrtS P3ou PJ d:.ms Je s\ tt:na- d'anJIRtsscmcnt d'.u r
jJf.Jpu;f p111r les togimcur> d'HBA Sl!f'".l donc le IIIU lulc plus diÍC..I((' th:

"'"tl
I v.tlut-iscr o.cl apparctl cl .s.a Colp..IUit" il ..l t:JHtscf
Jo plt:(t) daos lcqucl il .)Cn plou:ť.

dc.1 c:otn;61a pos1ti!i afia dek:d.evclopperncm e!fea1f des moiJi.s.sures ou de5
blatnts contcnua:dans suspe Bion de dfpart .JUt le$ rru'ieuill: de w:wre dloUú en

absence de c:ooua tvce les d1vus1iltru .

du COI'Itr6i<:s de: proprete du 5Jtres tvanltOUt contac:t avec !.t suspensJon de dtpan
alln Cit conttóler Ia non--1nlroducuon de gumes annc.xc:s

On COI'I1tatc: une double cffic:aat6 des filttes Pl et P4 ;iLa fots fongic.idc et bactěnc:tdc
pU.squo Jt SU1petuton dt spor-es et dr: bJC.tbies ne H dtveloppent plus tprěs contact avec l'un
l'autredeceslillres.
En u q\Jt conc.erno lnfiltrcs PI P2, tissont tota!cment 1ne ces po .;r inhiber Ia
CIOIUincc det: ietmU IUI.S
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