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Použití UV-C záření k účinnému boji proti Covid-19 a dalším mikrobiálním 
onemocněním v zubních ordinacích 

 

Stomatologie je označována jako nejrizikovější profese v souvislosti s pandemií Covid-19, což je dáno 
šířením aerosolu na těchto pracovištích i v přilehlých prostorách. 

Bylo prokázáno, že živé viry jsou přítomny přímo ve slinách infikovaných jedinců. V zubních ordinacích 
je největším problémem přenos kapiček a aerosolů se SARS CoV-2, protože je zde obtížné zabránit 
tvorbě jejich velkého množství smíchaného se slinami nebo i s krví pacienta během stomatologického 
výkonu. Při práci vysokorychlostních dentálních zařízení pracujících v ústní dutině pacienta je 
generováno velké množství těchto kapiček a aerosolů. Větší kapičky padají rychle dolů a zůstávají 
zejména na blízkých vodorovných plochách a na podlaze. Částice aerosolů jsou ale malé a ve 
vzduchu se vznášejí dlouhou dobu, jako třeba kouř. Nejjemnější aerosolové částice jsou přítomny i ve 
výdechu pacienta a také ošetřujícího personálu a to nejen při mluvení. 

Pro dezinfekci zubních ordinací se nabízí více metod: 

1. velmi časté intenzivní větrání otevřenými okny 
2. stírání ploch dezinfekčními prostředky 
3. umělé větrání s filtrací vzduchu  
4. dezinfekce UV-C zářením 

 

Větrání okny 

Venkovní vzduch se z mikrobiologického hlediska většinou považuje za čistý, zejména v porovnání se 
vzduchem kontaminovaným osobami uvnitř budov. Aby větrání mělo správný účinek, musí být velmi 
intenzivní a časté. Aerosol je při větrání vyvanut. Větrání je však problematické v topném období a při 
nevhodných klimatických a rozptylových podmínkách. 

 

Stírání ploch dezinfekčními prostředky 

Povrchy se dezinfikují podobně, jako na infekčních klinikách, kde se několikrát denně stírají zejména 
vodorovné plochy, na které dopadají větší a těžší částice aerosolů.  

 

Umělé větrání nebo klimatizace 

K zachycení virů SARS CoV-2 a dalších s velikostí cca 100 nm je zapotřebí filtrů s účinností HEPA 14 
a jejich pravidelná výměna, která však je známým problémem. Pravidelná výměna filtrů bývá často 
zanedbávána a prováděna nesprávně.  

 

Dezinfekce UV-C zářením 

Zde existují dvě možnosti. První je přímé ozařování povrchů a vzduchu, které však nemůže být 
prováděno za přítomnosti osob. Při tomto způsobu se také plně projevuje skutečnost, že hustota 
ozáření klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje UV-C záření, viz Obr.1. Z toho vyplývá, že aby 
byla dezinfekce účinná, musí být ozařování prováděno z co možná nejmenší vzdálenosti. Je třeba mít 
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také na paměti, že nemohou být zneškodňovány mikroby, které se nalézají v místech zastíněných 
před přímým UV-C zářením. 

 

Druhou možností, jak využít dezinfekčního účinku UV-C záření, je nepřímé ozáření. Jedná se o 
uzavření zdroje UV-C záření do dobře odstíněné komory, přes kterou se prohání kontaminovaný 
vzduch. Při proudění vzduchu těsně kolem zdroje UV-C záření jsou likvidovány mikroorganismy všeho 
druhu unášené vzduchem na aerosolových částicích, malých kapičkách, prachových částicích apod. 
Velkou výhodou této metody je, že se tak může dít za přítomnosti osob a při normálním provozu. 
Takováto zařízení jsou velmi účinná pro prevenci nemocí šířících se vzduchem. Podmínkou je, aby 
tato zařízení byla schopna vyvolat v dané místnosti cirkulaci vzduchu. Dále je nutné, aby byl výkon 
UV-C zářičů úměrný průtoku vzduchu zařízením a všechny prolétávající částice a mikroby aby byly 
vždy ozářeny potřebnou dávkou UV-C energie.  

 
Obr. 1: Závislost vyzařovaného výkonu na vzdálenosti od zdroje UV záření 

Příkladem zařízení využívající posledně uvedené metody je rodina přístrojů KillVir vyráběných 
tradičním výrobcem UV zařízení společností AEROTERM v Ostravě. Tyto přístroje různých 
výkonů mohou být na mobilním stojanu, anebo se mohou instalovat pod strop či na stěnu místnosti. K 
jejich výhodám patří zejména: 

 okamžitá likvidace patogenních mikroorganismů při průchodu přístrojem 

 přítomnost osob bez omezení 

 absence kontaminovaného odpadu 

 těsný průchod kontaminovaného vzduchu kolem UV-C lamp zabezpečuje vysokou dávku 
ozáření pro účinnou likvidaci patogenních mikroorganismů 

 výkonné ventilátory pro efektivní cirkulaci vzduchu v místnosti 

 životnost UV-C trubic 18 000 provozních hodin 

 protiprachový filtr brání znečištění vnitřních odrazných ploch přístroje a tedy i poklesu 
účinnosti 

 celonerezové provedení – reprezentativní vzhled a snadné čištění 

Musíme se všichni naučit žít v této pandemii nemoci COVID-19 a musíme přijmout nová preventivní 
opatření. Přístroje KillVir jsou velkou pomocí při minimalizaci virové zátěže nejen ve stomatologických 
provozech… 
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