
405NM
DEZINFEKČNÍ OSVĚTLENÍ



CO JE GERMITEC? Současné metody dezinfekce prostředí jsou krátkodobé a škodlivé bakterie se 
po čistění opět začínají množit.

Germitec je patentovaná technologie dezinfekce prostředí, která používá viditelné 
světlo, které bezpečně a nepřetržitě zabíjí škodlivé bakterie (24/7), ve vzduchu, na 
tvrdém i měkkém povrchu. Rovněž zabraňuje bakteriím v opětovném osídlení 
prostoru, což posílí současné dezinfekční metody v oblasti prevence infekcí.

Problém

Řešení

Dezinfekční osvětlení lze kombinovat s klasickým osvětlením pro denní svícení. 

GERMITEC ničí bakterie ve vzduchu a na tvrdých a měkých povrchů. 

Osvětlení GERMITEC nevyžaduje k provozu žádné zvláštní školení, ani personál. 

GERMITEC nevyzařuje škodlivé UV záření.

Princip

Vlnová délka 405nm vyzařovaná ze svítidel GERMITEC se odráží od stěn a 
povrchů a proniká do škodlivých  mikroorganismů. 

405nm vlnová délka cílí a excituje přirozeně se vyskytující molekuly uvnitř bakterie 
nazývané porfyriny, produkujíc reaktivní kyslíkovou sloučeninu (ROS). 

Podobně jako bělidlo, vytvářejí v organismu reaktivní kyslíkové sloučeniny  
oxidační prostředí, které inaktivuje a brání znovu šíření v prostoru. 
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UVA má rozsah vlnových délek od 315 do 400 nm. Tvoří 99 % slunečního UV 
záření, které dopadá na zemský povrch; penetruje hluboko a nezpůsobuje 
opálení. UVA bylo posuzováno jako méně škodlivé, neboť  nezpůsobuje 
porušení DNA přímo, na rozdíl od UVB a UVC. Dnes je však známo, že může 
vyvolat vznik  reaktivních kyslíkových forem, které mohou s DNA dále 
reagovat a poškozovat ji.

UVB má vlnové délky v rozsahu 280–315 nm. Je z převážné většiny pohlcováno 
ozónem ve stratosféře – ozónovou vrstvou. Zhoubné účinky působení UV záření 
jsou způsobeny hlavně složkou UVB.

UVC – zahrnuje vlnové délky kratší než 280 nm. Má nejvyšší energii z UV záření 
a je tedy to  nejnebezpečnější. Je mu však věnována malá pozornost, neboť 
prakticky neprochází atmosférou. UVC se totiž uplatňuje při vzniku ozónu, který 
vzniká z molekulárního (tj. dvojatomového) kyslíku. Dá se tedy říci, že vrstva 
kyslíku UVC zachycuje, a to se tak nedostává na zem. Je ovšem nutno zmínit 
jeho použití k desinfekci v tzv. germicidních lampách, při jejichž použití může dojít 
k ohrožení člověka.

https://www.wikiskripta.eu/w/Reaktivn%C3%AD_formy_kysl%C3%ADku_a_dus%C3%ADku_(RONS)_v_organismu
https://www.wikiskripta.eu/w/Desinfekce


INDEX UV ZÁŘENÍ Dezinfekční osvětlení GERMITEC pracuje na principu vlnové délky 405Nm. 

SVÍTIDLO GERMITEC NENÍ ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ

Skladba záření u svítidla GERMITEC

VRCHOL 405Nm

UVA záření viditelné spektrum

UVA záření                375 - 400Nm   MAXIMÁLNÍ INDEX 0,8 
Viditelné spektrum    400 - 435Nm 

INDEX UV
nízký
mírný
vysoký
velmi vysoký
extrémní

< 2
3 až 5
6 až 7
8 až 10
+ 11

Tabulka UV indexu SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE

ochrana není 
potřebná

ochrana je potřebná (tričko, 
sluneční brýle, opalovací krém, 
pokrývka hlavy)

ochrana je potřebná (tričko s 
dlouhými rukávy, sluneční brýle, 
opalovací krém s UV ochranou, 
pokrývka hlavy…)

pozn.měření svítidla 
GERMITEC, z Českého 
Metrologického Ústavu, z 
výšky 60cm.

zdroj: https://www.who.int/uv/intersunprogramme/activities/uv_index/en/index1.html

https://www.who.int/uv/intersunprogramme/activities/uv_index/en/index1.html

