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Tárgy: 
Aetaire légtisztító készülék baktérium-pusztító kapacitásának meghatározása 
 
Bevezető 
Aetaire Internation (Son) cég kérésére TNO Quality of Life laboratórium Mikrobiológiai 
részlege megvizsgálta az Aetaire légtisztító készülék mikróba pusztító kapacitását két 
baktérium-törzsre vonatkozóan. 
 
Az Aetaire légtisztító készülék részegységei: 

 
- ventilátor 
- 3M „High Air Flow” szűrő 
- UV lámpa (60W, 254nm) 
- Ionizátor 

 
Felhasznál eszközök, anyagok: 
 

- Aetaire légtisztító készülék 
- 4-jet Collision porlasztó 
- Gyűjtőtartály, 30 ml fiziológiai sóoldat (PS): 0,85% NaCl 
- Mikroba Cascade Sampler 
- Pepton fiziológiai sóoldat (PPS): 0,85% NaCl / 1% pepton 
- Fiziológiai sóoldat (PS): 0,85% NaCl 
- PTFE / Norprene antisztatikus cső 
- Tryptone Soy Agar (TSA) tenyésztőcsészék 

 
 
Tesztelt baktériumok: 
 

- Staphylococcus aureus ATCC6538 
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 

 
 
A teszt leírása 

 
Az Aetaire légtisztító hatásának vizsgálata, klór-dioxid nélkül, a levegő mikrobiológiai 
minőségére, állapotára. 
Két különböző mikroorganizmus vizsgálata történt meg: a Gram-pozitív Staphylococcus 
aureus baktérium, és a Gram-negatív  Pseudomonas aeruginosa baktérium 
 
A két mikroorganizmus, Staphylococcus aureus ATCC6538 és a Pseudomonas aeruginosa 
ATCC15442 tenyésztése kémcsőben (slant tube) történt. Tenyésztés után  9ml PPS oldattal 
mostuk le a csőről a sejteket, majd 100ml PS oldatot adtunk hozzá. Ezt a PS oldatot 
porlasztáshoz használtuk. A Staphylococcus aureus koncentrációja a PS oldatban 1.8x107 cfu 
milliliterenként. A Pseudomonas aeruginosa koncentrációja 1.3x108 cfu/ml volt. 
 



A Collision pporlasztó segítségével meghatározott mennyiségű mikroorganizmust 
porlasztottunk el a felfelé áramló levegőbe (egy közdarabbal és egy PTFE csővel az Aetaire 
légtisztító légbeszívójához csatlakoztatva) 
Az Aetaire légtisztító fel és leszálló légáramában a levegőben lévő mikróba-koncentrációt a 
gyűjtőtartály és a Mikróba Cascade Sampler segítségével határoztuk meg. Mintavétel ideje 10 
perc mindkét egység esetében. 
 
A mintavétel után TSA tenyésztalajra helyezve megvizsgáltuk a gyűjtőtartály tartalmában a 
baktérium jelenlétét. Ezeket 24-48 órára inkubáltuk 37 C fokon, a tenyészet-számlálás előtt. 
 
A mérést mind be, mind kikapcsolt állapotú UV lámpa mellett elvégeztük. Mindkét 
mikroorganizmus esetében 3-3 mérést végeztünk ilyen módon. A lámpa ki és bekapcsolt 
állapotában végzett mérés cfu értékének különbsége alapján állapítottuk meg a pusztítás 
mértékét. 
 
A mérések a készülék legalacsonyabb, 25m3/h kapacitás-fokozatán történt. 
 
 
A teszt eredménye 
 
Az Aetaire légtisztító rendszer 25m3/h-ás légsebesség mellett megfigyeltük a Staphylococcus 
aureus és a Pseudomonas aeruginosa baktériumok eliminálását. A teszt eredménye azt 
mutatta, hogy már az UV lámpa kikapcsolt állapotánál is csökkent a baktériumszám, aminek a 
porlasztás az oka. Ezt a csökkenést nem számítottuk bele a készülék hatékonyságának 
kalkulálásakor. Az UV lámpa bekapcsolásakor további esés mutatkozott a baktériumszámban.  
A mikrobiológiai mérés eredményét mutatja az 1.sz. tábla. 
 
 
1.sz. tábla 
A tesztelt mikroorganizmusok cfu és log (nagyságrendi) csökkenése 
 
Minta száma Kezdő cfu Mért cfu Log csökkenés 

Staphylococcus aureus    
1 –   UV-val 4.9 x 106 <3*  
1a -  UV nélkül 4.9 x 106 4.1 x 104  
2 –   UV-val 4.9 x 106 <3  
2a – UV-val 4.9 x 106 4.6 x 104  
3 –   UV-val 4.9 x 106 <3  
3a – UV-val 4.9 x 106 6.7 x 104  
Átlag 4.9 x 106 <3  és 5.1 x 104 > 4 log 
Pseudomonas aeruginosa    
4 –   UV-val 3.5 x 107 <3  
4a -  UV nélkül 3.5 x 107 2.2 x 103  
5 –   UV-val 3.5 x 107 <3  
5a – UV-val 3.5 x 107 3.9 x 103  
6 –   UV-val 3.5 x 107 <3  
6a – UV-val 3.5 x 107 5.2 x 103  
Átlag 3.5 x 107 <3  és 3.8 x 103 > 3 log 
*<3 = A Microba Cascade Sampler mérőműszer érzékelési határa alatt, ami 3 cfu 
A mérőműszer érzékelési határa a minta mennyiségének függvénye. 
 
 



Konkluzió 
 
A teszt eredménye azt bizonyítja, hogy a levegőben lévő baktériumokat  (Staphylococcus 
aureus  és a Pseudomonas aeruginosa) az UV-C sugárzás viszonylag könnyen semlegesíti. A 
mikroorganizmusok DNS-ét roncsolja a sugárzás, ami sejt-halált eredményez. A pusztítás 
olyan mértékű, hogy a mikroorganizmusok cfu száma (kolónia-formáló egység) a 
mérőműszer érzékelési határa alá esik. 
A teszt eredménye szerint az Aetaire légtisztító készülék mikróba-pusztító kapacitása legalább 
4 log (nagyságrend) a Staphylococcus aureus és 3 log a Pseudomonas aeruginosa esetében. 
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