
ایــن دســتگاه بــا اســتفاده از فناورى پالســما  فرآیند تولید ازون از هواى اتــاق، با غلظت بــاال را انجام مى دهــد. ازون یکــى از قدرتمندترین  
اکســیدنت  هاى شــناخته شــده اســت که در غلظت هاى متناســب  قادر به از بین بردن ســریع قارچ ها، باکترى ها و ویروس هاى  مضر هوا و  

سطوح در معرض تماس است. با توجه به شیوع بیماریهاى واگیردار و نیاز مرکز درمانى و مکانهاى عمومى 
به ضد عفونى کردن هوا و ســطوح، نیاز به دســتگاههاى ضدعفونى کننده بســیار ضرورى به نظر مى رســد. دســتگاههاى مولد گاز ازون مى توانند 
بدون اســتفاده از مواد شــیمیایى و بدون پسماندهاى مضر این نیاز را برطرف ســازند. گاز ازون با غلظت مناســب مى تواند در زمینه ضدعفونى کردن  
هوا، ســطوح و مواد خوراکى بســیار کمک کننده باشــد و تحقیقات زیادى طى دهه هاى گذشــته به این منظور صورت گرفته و کاربردى بودن آن حتى 

براى ویروســهایى مثل ســارس و کرونا نیز به اثبات رسیده است. 
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تاییدیه هاى علمى 

گاز ازن اکسید کننده بسیار قوى و شناخته شده اى مى باشد که مى تواند میکروارگانیسم ها  
را به طور موثرى از بین ببرد. کاربردهاى ازن در تصفیه آب و فاضالب کامالً مســتند اســت و  
در اکثر شــهرهاى مدرن مورد اســتفاده گســترده قرار گرفته است. نتایج تجربى نشان مى دهد  
کــه ازن مــى توانــد بــه عنوان یــک ضد عفونــى کننده کارامــد هوا عمل کــرده و  در غلظت  

 درصد باکترى هاى معلق در هوا را از بین ببرد. 

تصفیه آب و هوا بوسیله ازون، راهکارهایى موثر در مقابله با آلودگى هاى میکروبى و  
ویروسى بوده و CFU میکروارگانیسم هاى تحت مطالعه را کاهش داده اند. 

نتایــج ایــن مطالعــه کارایى ضدعفونى ازونى بــر روى آب و هوا را تایید کرده و بر این 
موضوع تاکید دارند که ازون ســازى راهکارى بســیار نویدبخش در ضد عفونى ایمن 

نتایج آزمایشات نشان مى دهد که مى توان با گاز ازون به درجات باالیى از استریلیزاسیون باکتریایى دست یافت. همچنین استریلیزاسیون  
جریان هوا با ازون در مدت زمان بسیار کوتاهى صورت مى گیرد. اندازه بسیار کوچک ویروس ها باعث پیچیدگى فرآیند غیرفعال سازى مى شود 

ولى نتایج نشان داد که ویروس هاى در معرض ازون همانند باکترى هاى بزرگ مقیاس واکنش نشان داده و از بین مى روند.  

قابلیت گاز ازون در غیرفعالسازى نوروویروس و FCV در نمونه هاى خشک قرار داده شده در مکان هاى مختلف اتاق هتل، کابین کشتى تفریحى،  
و یک دفتر کار مورد بررسى قرار گرفته است. در این مطالعه با استفاده از گاز ازون، مقادیر ویروس تا مرتبه 1000 برابر کاهش و در برخى  
موارد کامال از بین رفته اند. ارزیابى QRT-PCR نشــان داد که RNA هاى ویروســى نیز به همین میزان از بین مى روند. نمونه هاى ویروســى روى  
سطوح سخت (پالستیک، فلز و شیشه) ، و سطوح نرم همچون پارچه و فرش نیز به همین میزان تحت تاثیر قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که 

نوروویروس را مى توان با قرار دادن در معرض گاز ازون غیرفعال کرد. 
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