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Úvod 
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• COVID-19  - nutnost zajištění dezinfekce prostředí. 

• Využitelnost ozónu a mlhy jako dezinfekčního prostředku. 

• Je možné dezinfikovat povrchy a nebo pouze vzduch? 

• Jak bezpečně využívat ozón pro dezinfekci? 
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Ozón 
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• Ozón se volně vyskytuje ve stratosféře jako zdravý ozón. 

• Opakem je ozón troposférický – nezdravý ozón nad povrchem země. 

• Vysoce toxický oxidující plyn (smrtelná dávka 50 ppm po 30 min). 

• Krátký čas rozpadu 20-45 minut v závislosti na teplotě okolí. 

• Využití v medicíně, dezinfekce klimatizací, dezinfekce vody…… 
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Výroba ozónu 
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Korónový výboj 

O2 + hν → 2O 

O2 + O  →  O3 

Ozonizér s korónový výboj 

• Ozón se vyrábí z kyslíku nebo ze vzduchu. 

• Tepelnými, fotochemickými, chemickými, 
elektrochemickými metodami. 

• Levné a dostupné ozonizéry pracují nejčastěji na 
elektrochemickém principu korónového výboje. 
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Dezinfekce ozónem 

5 

• V rámci řešení situace s COVID-19 byly nakoupeny 
přenosné ozonizéry pro účely HZS ČR. 

• Informace od výrobců uvádějí využití pro dezinfekci 
ovzduší i povrchů. 

• Stanovují dobu aplikace a následné expozice. 

• Žádná informace o účinnosti na jednotlivé organismy. 
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Dezinfekce povrchů mlhou 
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• Vytvoření mlhy dezinfekčního prostředku v uzavřeném 
prostoru. 

• Zjistit účinnost dezinfekce na povrchy. 

• Porovnat různá dezinfekční činidla. 

• Porovnat různé generátory mlhy. 

• Navrhnout řešení pro snadnější dezinfekci uzavřených prostorů 
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Dezinfekce povrchů mlhou 
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Dekontaminační zařízení ECA 400 QC 
 

Zařízení TELESTO  
(1 – zmlžovací proudnice, 2 - kompresor, 3 – 

zásobník pro přípravek,  
4 – držák na trysku, 5 – přídavné hadice, 6 – 

platforma) 

Dekontaminační zařízení SWINGFOG SN 50 
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Testování účinnosti 
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• V rámci spolupráce s SZÚ, připraveny kultury organismů na různých 
typech povrchu. 

      (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus brasiliensis, E. coli    
      bakteriofág ΦX 174 – povrch sklo, kov, plast, bavlna) 

• Tyto kultury byly vystaveny různým koncentracím ozónu s různou 
dobou aplikace i expozice a různým dezinfekčním mlhám. 

• Standartní prostory - místnost, auto. 

• Laboratorní test - plynotěsný prosklený box o objemu cca 50 l. 
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Testování účinnosti 

Prosklený plynotěsný  
box o objemu cca 50 l 

Nosiče s připravenými 
živými kulturami 

Ozonizér vyrábějící 
ozón ze vzduchu  
o výkonu 7 g O3 / hod. 
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Výsledky testování účinnosti 

Účinnost dezinfekční mlhy na povrchy: 

  - bakteriocidní, fungicidní i virucidní účinnost 

  - za využití všech generátorů mlhy 

  - pouze při využití dezinfekčních prostředků, které   mají  
    požadované atesty a certifikáty 

  - Není možné využívat jakýkoliv dezinfekční prostředek 
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Výsledky testování účinnosti 

Účinnost dezinfekce ozónu na povrchy: 

• místnosti, auto          - žádný bakteriocidní, fungicidní ani 
     virucidní účinek 

• laboratorní test v boxu    - prokázaný bakteriocidní účinek 

            - žádný fungicidní a virucidní účinek 
 

 →  Nutné stanovit koncentraci ozónu. 

 →  Limitní hodnoty pro účinnou desinfekci. 
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Závěr 

• Volně dostupné ozonizéry mají velmi malý dezinfekční účinek a to pouze na 
ovzduší, na povrch žádný. 

• Problém je výroba ozónu ze vzduchu - vzniká mnoho vedlejších produktů NOx. 

• Dezinfekce pomocí mlhy je možná, ale je nutné použít správné zařízení a hlavně 
certifikované a ověřené dezinfekční činidlo 

• Nutné je pochopení celého problému a na těchto informacích definovat použití. 

• V rámci tohoto řešení byl připraven a podán návrh na projekt s názvem „Možnosti 
využití ozónu pro dekontaminaci ovzduší a povrchů nejen složkami IZS ČR“. 

• Využitelnost ozónu jako dezinfekčního prostředku by mohl být možný, ale je nutné 
definovat nutné limity pro jeho využití. 
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Děkuji za pozornost. 


