
COVID-19‘un etken maddesi olan SARS-Cov-2 ile ilgili son  
birkaç ayın en önemli bulgularından biri, enfeksiyonun sadece  
öksürme ve hapşırma sırasında dışarı atılan damlacıklar yoluyla değil,  
aerosoller yoluyla da gerçekleşebileceğiydi1,2. Aerosoller, sürekli olarak  
solunan küçük asılı parçacıklardır. Nefes alırken, konuşurken veya 
şarkı söylerken çok az virüs parçacığı salınırken, bu sayıyı önemli  
ölçüde artırır3,4.

Virüs partiküllerinin aerosoller yoluyla olası bulaşması, kapalı  
odalarda enfeksiyon riskinin neden temiz havada dışarıdakinden 
çok daha fazla olduğunu da açıklar5. Virüsün6 genetik bilgisini 
yok eden UV radyasyonunun yanı sıra bunun önemli bir nedeni de 
virüs parçacıklarının dışarıdaki aerosollerde çok hızlı bir şekilde  
seyrelmesidir. 

Sonuç olarak, enfekte olmak için yeterince virüs  
partikülünü dışarıda soluma olasılığı nispeten düşüktür. Kapalı  
odalarda ise dışarı verilen virüs partiküllerinin sayısı  
sürekli artmaktadır. Enfeksiyon riski, odada ne kadar çok insan varsa, o  
kadar uzun süre kalırsanız ve hava değişimi o kadar kötü olur.

Bir enfeksiyon için gerekli olan virüs partiküllerinin miktarı, virüsten 
virüse ve kişiden kişiye büyük ölçüde değişir. SARS-Cov-2 ile, gerekli 
virüs miktarı, diğer şeylerin yanı sıra, ACE2 reseptörünü taşıyan hedef 
hücrelere, hücrelerin içindeki ve dışındaki savunma mekanizmaları 
tarafından zararsız hale getirilmeden önce kaç tane virüs  
partikülünün başarılı bir şekilde saldırabileceğine bağlıdır. Genel  
olarak, solunan virüs partikülleri ne kadar azsa enfeksiyon riski o  
kadar düşüktür.

Kapalı odalarda SARS-Cov-2 ile enfeksiyon riskini en aza  
indirmek için, oda havasındaki enfekte kişiler tarafından salınan virüs  
partiküllerinin miktarını azaltmak bu nedenle gereklidir. Bunu 
başarmak için oldukça verimli bir teknik çözüm, Xtraction tarafından 
geliştirilen Vitapoint hava temizleyicidir. Bu hava temizleyici,  
laboratuvarlarda steril çalışma tezgahlarında da kullanılan bir 
H-14 HEPA filtre ile donatılmıştır. Bu, virüs parçacıklarının bile  
havadan verimli bir şekilde filtrelenmesini sağlar. 100 m2 alana  
sahip odalardaki hava saatte 15 defaya kadar sirküle edilebilir ve  

temizlenebilir. 300 m2‘nin üzerinde alana sahip geniş odalarda 
bile 5 kat hava değişimi sağlanır. Bu, saniyede 1000 litreden fazla  
temizlenebilen havaya karşılık gelir. Solunum yolu hastalıklarını  
önlemek için kişi başına yaklaşık 25 L / sn‘lik bir havalandırma 
oranının gerekli olduğu varsayılmaktadır6.

Vitapoint‘in bir diğer önemli özelliği de entegre CO2 izlemedir.  
Yüksek CO2 değeri, oda havasındaki kötü hava kalitesini ve yüksek 
partikül yoğunluğunu gösterir. Bu, artan enfeksiyon riskinin önemli bir  
göstergesidir. Vitapoint, CO2 değeri çok yüksekse uyarır, böylece  
uygun şekilde tepki verebilirsiniz ve örn. bir toplantıyı havalandırın veya  
durdurun

Oda havasının nemi de enfeksiyon riskini etkiler. Oda havası çok  
kuruysa, damlacıklar büzülür, bu da havada daha uzun süre kalmaları 
ve daha kolay nefes almaları anlamına gelir. Bu nedenle, hava çok  
kuruysa enfeksiyon riski daha yüksektir7. Vitapoint bu nedenle nemi 
de izleyebilir ve karşı önlemlere izin verebilir örn. nemlendirici ile.

Vitapoint‘in, bir H-14 filtresiyle birlikte muazzam sirkülasyon  
kapasitesi sayesinde, oda havasındaki viral yükü güvenilir ve hızlı bir 
şekilde azaltabileceğine ve böylece enfeksiyon riskini büyük ölçüde 
azaltabileceğine inanıyorum.

Bu nedenle, böyle bir hava temizleyicinin kullanılması, kapalı odalarda  
enfeksiyon riskini en aza indirmek için son derece önemli bir  
önlemdir. Ağız ve burun örtüsünün takılmasına ek olarak, etkili bir hava  
temizleyicinin kullanılması SARS-Cov-2‘nin yayılmasını önlemeye ve  
COVID-19 salgını sırasında kamusal yaşamın devamını sağlamaya  
önemli bir katkıdır8. Özellikle COVID-19‘a karşı henüz bir aşı olmadığından, 
bu tür teknolojilerin genel kullanıma sunulması çok önemli olacaktır, örn. 
Hastanelerde, okullarda, restoranlarda, spor salonlarında, mağazalarda 
vb. Kullanın.
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kapalı alanlarda SARS-Cov-2 enfeksiyonu 
riskini büyük ölçüde azaltabilir.
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