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Btlh$?ńłit6ćzHó§cĘłflćł}fi fekcj i powietrza przy
dezynfekcji UV-C typu METIS UV wyposażonej w

użyciu Bakteriobójczej przepływowej Lampy do
promienniki firmy PHILIPS TUV 55W HO T8

cel i zakres badania

Celem badania było określenie skuteczności dezynfekcji powietrza za pomocą Bakteriobójczej przepływowej Lampy

do derynfekcji UV-C typu METIS UV wypo§ażonej w promienniki firmy PHILIPS TUV 55W HO T8

(Sprawozdańe z badań W228lOIl2O20) na podstawie badania ogólnej |iczby drobnoustrojów oraz liczby pleŚni i

drożdży metodą aspiracyjną po 2, 6 i 20 godzinach pracy lampy w pomieszczęniu o powierzchni 15 m2 i wysokoŚci

ż,90 m. Lampa zostŃaumieszczonahoryzontalnie w pobliżu ściany na wysokoŚciż mnad podłogą.

Sposób wykonania badania

Badania przeprowadzono zgodnie z własną metodyką oraz instrukcją MAS-100 ECOTM (Mikrobiologiczny

Próbnik Powietrza) w pomieszczeniu o powierzchni 15 m2 i wysokości 2,9O m, Przed włączeniem lampy wykonano

badanie ogólnej liczby drobnoustroj ów oraz\iczby pleśni i &ożdĘ w powietrzu wypełniająclm pomieszczenie. LamPę

bakteriobójcząlmieszczono przy ścianie i dokonlrrano pomiaru stopnia zalieczyszczenia powietrzaw odległoŚci ok.

2 metrów od lampy po 2, 6 i 20 godzinach pracy lrządzenia, Badania wykonano metodą aspiracyjną przy lżyciu

mikrobiologicznego próbnika powietrza MAS-100 ECOTM. Zakażdymrazęmurządzenie było umieszczanęllapłaskiej

powierzchni, na wysokości ok. 90 cm od podłogi, skięrowane do góry ipobierało 1000 litrów powietrza przez

perforowaną pbtkę (czas zasysania ok. 9 minut). Strumień powietrza zawierający cząstki, kierowany był

na powierzchnię agaru PCA lub YGC w standardowej szalce Petriego. Po ukończeniu cyklu pobierania próbki

powietrza, szalki inkubowano w tempęraturze 30oC przez 72h lub w temperaturze 25oC przez 5 dni, a nastęPnie

zliczano wyrosłe kolonie i określano liczbę drobnoustrojów w 1 m3 powietrza, ,,l:względniając korektę statystycznej

tablicy przeliczeniowej Fellera.
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Adiunkt

Wyniki badania odnoszą się rvyłącznie do pńbki zbadanej. Sprawozdarrie z badań bez pisernnej zgody t-aboratodurn nię rnoźe być powielarre inaczej .jak

w całości. Klient lna prawo złoźyć reklamację na piślnie w teminie l4 dni |icząc od daty doręczenia Spraw,ozdania zbaóail.
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Sprawozdanie z badań Nr IV228l01/2020

Łódź,16_06-2020

Obiekt badania: Bakteriobójcza przepływowa Lampa do dezynfekcji UV-C Ępu METIS UV
wyposażona w promienniki firmy PHILIPS TUV 55W HO T8

Klient: TIIEUSLED,,TNC INVESTMENTS'
Spółka z o.o. Spółka k.
02-451Warszawa, uI. Wałowicka 19A

Obiekt do badania pobrał i dostarczył Klient: 08-06-2020
Badania rozpoczęto: 09-06-2020

Badania zakończono: 14-06-2020

Rodzaj oznaczenia l cecha Metoda anilttyczna Wyniki

Parametry mikrobiologiczne
Badanie poziomu zanieczyszczenia powietrza podczas
działańalampy w pomieszczeniu o powierzchni 15 m2

i wysokości 2,9 m

Metodyka własna
ptzy użycill

mikrobiologicznego
próbnika powietrza MAS-

100 ECOTM
Instrukcja MAS-100

EcoTM

ł,Ljtlcl m3]
Redukcja

drobnoustrojów

- ogóLna ltczba drobnoustrojów w czasie 0 918

- ogólna llczba drobnoustrojów po 2 godz. 23l R h:75,83%

- ogólna liczba drobnoustrojów po 6 godz. 155 R66: 83,11 %

- ogólna liczba drobnoustrojów po 20 godz. 19 Rzon: 97,93oń

Ilczbapleśni idrożdży w czasie 0 95

- Iiczba pleśni i drożdży po 2 godz. 95 fu5= 44,700ń

-Liczbapleśni idrożdży po 6 godz. 44 R61: 56,98 oń

- Iiczba pleśni i drożdży po 20 godz. l4 &o1': 98,05 oń

*Wyniki stanowią średnią liczbę drobnoustrojow z dwóch pomiarów
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Wyrriki badania odnoszą się wyłącztie do próbki zbadanej. Sprarvozdanie z badah tlez pisemnej zgody Laboratoliurn trie rnoże być powielane inaczej jak
r.r. oałości. Klient tna pralvo złoźyć reklanację na piśmie w terminie l4 dni licząc od daty doręczenia Sprawozdania z badali.


