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Ochroń się przed wirusem

Na dystans i bezpiecznie, 
ale z impulsem

Trend jest dziś taki: poszukujemy produktów, dzięki 
którym żyje się nie tylko bezpieczniej, ale też łatwiej 
i wygodniej, a poza tym bardziej aktywnie. Rynek 
środków ochrony indywidualnej i urządzeń do walki 
z koronawirusem rozwinął się w ciągu kilku miesięcy.

Sławek Szymański

Jeśli jesienią zeszłego roku rozmawialiśmy 
o maseczkach, to zwracaliśmy uwagę głów-
nie na ich właściwości antysmogowe, a płyny 
odkażające czy urządzenia do dekontamina-
cji interesowały tylko specjalistów. Wiosną 
przeszliśmy przyśpieszony kurs w zakresie 
środków ochrony indywidualnej. Na rynku 
ten okres przypominał pod wieloma wzglę-
dami pospolite ruszenie – liczyło się to, że-
by jak najszybciej dostarczyć jak najwięcej 
środków ochrony indywidualnej, bo ich po 
prostu bardzo brakowało.

Biznes szybko dostosował się do zmie-
nionej sytuacji. Część firm rozpoczęła pro-
dukcję w zupełnie nowych dla siebie dzie-
dzinach, inne wykorzystały swoje technolo-
gie i know-how do wytwarzania materiałów 
czy urządzeń przydatnych w czasach pan-
demii, niemal na całym świecie w krótkim 
czasie nastąpił też wysyp innowacji. Wśród 
wielu różnych pomysłów w pamięci utkwi-
ła mi zmywarka do naczyń z modułem UV-
-C, w której można zdezynfekować maski, 
portfel czy choćby klucze, albo bezprzewo-
dowa ładowarka do smartfona z podobnym 
modułem, niszcząca koronawirusa na po-

wierzchni przedmiotów położonych w jej 
bezpośredniej bliskości.

Jesienią tego roku bezpieczeństwo na-
dal pozostaje oczywiście najważniejsze, 
ale blisko niego pojawiły się też inne po-
trzeby. Trend jest dziś taki: poszukujemy 
produktów, dzięki którym żyje się nie tyl-
ko bezpieczniej, ale też łatwiej i wygodniej, 
a poza tym bardziej aktywnie. Pojawiły się 
więc maseczki, w których można pracować 
przed dłuższy czas bez dyskomfortu, mo-
dele dla osób uprawiających sport czy spe-
cjalnie zaprojektowane dla dzieci. Ale są 
też pomysły odwołujące się do potrzeb in-
nego rodzaju, jak np. różnego rodzaju ma-
seczki z przezroczystych materiałów, dzię-
ki czemu widać mimikę twarzy. Być może 
na tym polega przystosowanie się do no-
wej normalności.

Maski i inne środki ochrony indywidual-
nej, a także różnego rodzaju urządzenia zwal-
czające wirusy są coraz doskonalsze, a wy-
bór jest coraz większy, co pokazuje, że pro-
ducenci nie zasypiali gruszek w popiele. Wio-
senne prototypy dojrzały latem i jesienią, za-

mieniając się w gotowe do użytku produkty. 
Dziś mamy do dyspozycji dopracowane po-
mysły, coraz częściej z wykorzystaniem no-
woczesnych technologii.

Innowacje przyśpieszyły zresztą w róż-
nych dziedzinach, nawet niezwiązanych 
bezpośrednio z ochroną przed zakażeniem. 
Pandemia dała mocny impuls, by rozwi-
jać, wprowadzać szybciej i na większą ska-
lę technologie cyfrowe. Teraz są poszuki-
wane wszędzie tam, gdzie można dzięki 
temu ograniczyć kontakty międzyludzkie 
lub umożliwić sprawniejszą pracę zdalną. 
Wiele z tego typu rozwiązań zostanie z na-
mi już po pandemii, ponieważ zwyczajnie 
są efektywniejsze z czysto biznesowego 
punktu widzenia.

Wiele wskazuje również na to, że więcej 
będzie wokół nas urządzeń i rozwiązań chro-
niących przed wirusami i bakteriami, zwłasz-
cza tam, gdzie przebywa dużo ludzi. Świato-
wa Organizacja Zdrowia (WHO) przestrze-
ga przecież, by przygotowywać się już na na-
stępną pandemię, ale pewnie i sezonowa gry-
pa będzie miała trudniej.+

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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Ochrona osobista

Czy maseczka może odkażać się sama
Rozmowa z Aleksandrą Wol-
ską z fi rmy LSP Life, dystry-
butorem maseczek z powłoką 
eliminującą bakterie i wirusy.

SŁAWEK SZYMAŃSKI: Mówicie 
o maseczkach nowej generacji. 
Czy to nie przesada?
ALEKSANDRA WOLSKA: Wszyst-
kie maski, jakie są dziś na rynku, me-
dyczne, antysmogowe i inne, mają 
różne stopnie fi ltracji i przepuszczal-
ności powietrza. Łączy je jedno: nie-
zależnie od tego, o jakiej masce mó-
wimy, wirus osiada i zostaje na jej 
powierzchni. Stąd potrzeba eduka-
cji w zakresie higieny, podkreślanie, 
jak ważna jest sterylizacja rąk, jak te 
maski zakładać i ściągać, by nie ryzy-
kować kontaktu z wirusem. Wszyst-
ko to jest kłopotliwe, choćby dlatego, 
że mamy nawyk, całkowicie bezwied-
ny, dotykania twarzy,

My mówimy o maseczkach, któ-
re same się odkażają. Nie tylko fi l-
trują, lecz również skutecznie dez-
aktywują wirusa. Jest to więc pro-
dukt zupełnie nowego rodzaju.

Jak to możliwe, że maseczka od-
każa się sama?
– Pozwala na to powłoka w techno-
logii Livinguard. Rozwiązanie bazu-
je na tym, że wirusy są naładowane 
ujemnie. Technologia polega na osa-
dzaniu polikationowego ładunku po-
wierzchniowego na powierzchni tka-

niny. Ten ładunek dodatni powoduje 
rozerwania. Na każdym centymetrze 
kwadratowym maseczki znajduje się 
25 miliardów takich naładowanych 
dodatnio jednostek, które wchodzą 
w reakcję ze ścianą komórkową drob-
noustrojów, w tym wirusów, rozry-
wają ją i rozpoczynają proces dezak-
tywacji, co następuje w bardzo krót-
kim czasie. Właśnie to rozwiązanie 
sprawia, że na masce nie przenosimy 
aktywnego wirusa. Co ważne, meto-
da nie niesie żadnych negatywnych 
skutków ubocznych dla użytkowni-
ka oraz środowiska.

Naukowcy wykazali, że tkani-
ny poddane obróbce za pomocą 
technologii Livinguard niszczą 
99,9 proc. SARS-CoV-2, czyli wi-
rusa wywołującego COVID-19.

Jaka jest geneza tej technologii?
– Została stworzona w Szwajcarii 
przez fi rmę, która ma kilkanaście 
patentów na rozwiązania związane 
z fi ltracją wody, zwalczaniem bakte-
rii, likwidacją wirusów. Co ciekawe, 
technologię Livinguard opracowano 
w czasie poprzedniej epidemii wiru-
sa Sars, kilka lat temu, o której ma-
ło kto dziś pamięta. Nie doszło wte-
dy do pandemii na taką skalą jak te-
raz, więc technologia była na świe-
cie wykorzystywana, ale głównie do 
fi ltracji wody. Gdy zaczęły się poja-
wiać doniesienia z Wuhan i stało się 
jasne, że stoimy u progu naprawdę 

poważnej pandemii koronawirusa, 
można ją było od razu wykorzystać 
do produkcji tekstylnych maseczek.

Powłoka Livinguard pokrywa za-
równo hydrofobową bawełnę war-
stwy zewnętrznej, jak i dzianinę od 
strony użytkownika w każdym ro-
dzaju maseczki Fine Guard.

Jakie rodzaje maseczek są do-
stępne? Czym się różnią?
– Na początku dostępna była tylko czte-
rowarstwowa maseczka, nie tylko an-
tywirusowa, ale również z fi ltrami an-
tysmogowymi. Jej znaczenie wzrosło 
w okresie jesienno-zimowym w związ-
ku z ostatnimi wynikami badań, które 
pokazały, że nawet nieznaczny wzrost 
zanieczyszczenia powietrza może być 
powiązany z 15-procentowym wzro-
stem śmiertelności na COVID-19. Jest 
to maseczka szczególnie polecana do 
noszenia na powietrzu, w środkach ko-
munikacji miejskiej lub w miejscach 
o wysokim ryzyku, ale trudno w niej 
np. pracować. Kiedy okazało się, że 
pandemia tak szybko nie minie, po-
jawiła się maseczka Comfort, w któ-
rej można swobodnie pójść do biura 
czy do szkoły.

Teraz wprowadzamy maski spor-
towe. Paweł Wojciechowski, nasz 
mistrz świata w skoku o tyczce, był 
pierwszym sportowcem, który za-
czął jej używać, również występując 
w międzynarodowych zawodach. Ta-
ka maska jest inaczej uszyta, z my-

ślą o wygodzie podczas aktywności 
fi zycznej. Bardzo dobrze się w niej 
oddycha, można w niej ćwiczyć, jest 
przeznaczona do siłowni, biegania, 
jazdy na rowerze, nordic walking, 
golfa czy tak popularnej piłki noż-
nej. Sprawdza się zarówno w przy-
padku osób młodszych, jak i senio-
rów, którzy często nam mówią, że 
gdy idą w niej na spacer czy na si-

łownię pod chmurką, to wreszcie lek-
ko im się oddycha. Maska sportową 
ma specjalną, jedną warstwę pokry-
tą technologią Livinguard.

Drugą nowością jest specjal-
na maska dla dzieci, składająca się 
z dwóch warstw bawełny: od ze-
wnątrz hydrofobowej, od wewnątrz 
z przyjemnej dzianiny. Jest to waż-
ne, ponieważ nie zaleca się, aby dzie-
ci nosiły maski z wysokimi fi ltrami 
antysmogowymi. Specjalna masecz-
ka Fine Guard Kids jest lekka, przy-
jemna, pokryta technologią, dająca 
dzieciom swobodę oddychania przy 
jednoczesnej pełnej ochronie. Zbu-
dowana jest jak maska Comfort, ale 
dziecko może się w niej poczuć jak 
superbohater. Do masek dziecięcych 
dodawana jest specjalna edukacyj-
na ulotka, która wspiera rodziców 
w edukacji najmłodszych.

Czy to maseczki wielokrotne-
go użytku?
– Oczywiście, pierzemy je jednak 
na zimno, dla własnego komfor-
tu i zwykłej higieny, bo materiał 
oczyszcza się sam w sobie. Jesz-
cze jedną nowością są rękawicz-
ki bawełniane z powłoką Livingu-
ard. To dokonała alternatywa dla 
rękawiczek gumowych, latekso-
wych. Można w nich iść do sklepu, 
do apteki, do kościoła, przydają się 
w środkach komunikacji miejskiej. 
Rękawiczki można wyprać 50 razy, 

Maseczka odkaża 
się sama, ponieważ 

pozwala na to 
powłoka w technologii 

Livinguard. 
Rozwiązanie bazuje 

na tym, że wirusy 
są naładowane 

ujemnie. Technologia 
polega na osadzaniu 

polikationowego 
ładunku 

powierzchniowego na 
powierzchni tkaniny

ALEKSANDRA WOLSKA

REKLAMA 34051377
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Sport z dystansem

Nie rezygnuj  
z aktywności fizycznej 
Gdy wiosną w Nowy Jorku 
zamknięto boiska i hale 
sportowe, ogromnie wzrosło 
zainteresowanie grą o nazwie 
racquetball. Polega na odbija-
niu gumowej piłeczki od ścia-
ny za pomocą rakiety trochę 
krótszej niż tenisowa. 

Sławek Szymański

Potrzebna jest tylko dość duża ścia-
na z asfaltowym czy betonowym 
placykiem. W Nowym Jorku ta-
kich miejsc jest podobno ponad 
2 tys., ale może i w naszych mia-
stach coś się znajdzie, choć moż-
na oczywiście pozostać przy czymś 
bardziej swojskim.

Akurat w czasach pandemii 
najlepiej decydować się na te for-
my aktywności, które z powodze-
niem można uprawiać zachowu-
jąc dystans społeczny (czyli nieko-
niecznie samodzielnie), jak space-
ry, bieganie, jazda na rowerze al-
bo na rolkach czy nordic walking. 
Tenis ziemny też pewnie jest bez-
pieczny, podobnie jak golf. Możli-
wości jest więc sporo i każdy mo-
że znaleźć taką formę ruchu, ja-
ka mu odpowiada, mniej lub bar-
dziej intensywną.

Zimno i pada?  
Taki mamy klimat
Grunt to odpowiednio się ubrać. 
Przede wszystkim niezbyt grubo, 
żeby się nie „zagotować”, jeśli wol-
no użyć tego określenia. Gdy się 
stale ruszamy, chłodno nie jest, 
ponieważ organizm wydziela du-
żo energii cieplnej. Dlatego bardzo 
ważne, by ubranie nie działało jak 
termos. Jeśli spocimy się tak, jak-
byśmy przedzierali się przez las 
deszczowy, szybko zacznie nam 
się robić zimno.

Jak się ubrać, gdy za oknem 
wieje chłodem, a powietrze nie-
raz przesycone jest wilgocią? Np. 
na rower, dopóki nie jeździmy na 
mrozie, wystarczą trzy warstwy: 
bielizna termoaktywna, dalej coś 
lekkiego, ale ciepłego (może być 
zwykła bluza rowerowa z dłu-
gimi rękawami) oraz koniecz-
nie warstwa chroniąca od wia-
tru. Do biegania wystarczą nawet 
dwie warstwy, czyli termoaktyw-
na plus przeciwwiatrowa, w przy-
padku nordic walking potrzebna 
jest pewnie grubsza warstwa ze-
wnętrzna, ponieważ ten rodzaj 
wysiłku nie generuje aż tyle cie-
pła. Rzecz jasna, niezależnie od 
rodzaju aktywności, warto też za-

dbać o długie sportowe spodnie, 
a dla rowerzystów szczególnie 
ważne będzie też dobre zabez-
pieczenie stóp oraz dłoni.

A co z głową  
i maseczką?
Przez głowę jak wiadomo ucieka 
najwięcej ciepła, ale wrażliwe na 
chłód są też okolicy szyi i uszy. Ko-
min w połączeniu z czapką albo 
kominiarka ten problem rozwią-
zują. Ale teraz potrzebna jest jesz-
cze maseczka, chyba że porusza-
my się gdzieś wśród pól i lasów. 
W mieście jednak jest niezbędna. 
Na rynku pojawiły się wielofunk-
cyjne kominy i kominiarki anty-
wirusowe przeznaczone przede 
wszystkim dla osób aktywnych, 
choć nie tylko.

– To nowość jesienno-zimowa. 
Kominy i kominiarki działają tak 
samo jak maseczka antywirusowa, 
a dodatkowo chronią przed wa-
runkami atmosferycznymi. Mo-
gą z nich korzystać narciarze, bie-
gacze czy rowerzyści. Komin z po-
wodzeniem może też spełniać ro-
lę szalika. W Polsce do tej pory ta-
kich produktów nie było – mówi 
Dominik Kosuń, dyrektor zarzą-
dzający marki Brubeck.+

Kominy i kominiarki 
działają tak samo 

jak maseczka 
antywirusowa, 

a dodatkowo chronią 
przed warunkami 
atmosferycznymi. 

Mogą z nich korzystać 
narciarze, biegacze 

czy rowerzyści. Komin 
z powodzeniem może 

też spełniać rolę 
szalika. W Polsce do tej 
pory takich produktów 

nie było 

DOMINIK KOSUŃ

REKLAMA 34051561

a maseczki 30 prań dla zachowania 
100 proc. skuteczności technologii. 
Z każdym kolejnym praniem tech-
nologia zaczyna tracić swoją moc, 
ale nadal jest bardzo efektywna.

Zalecamy, by prać te rzeczy raz 
w tygodniu. Jeśli więc zakładamy 
taką maseczkę codziennie przez 
8 godzin, to możemy jej używać 
przez 210 dni, czyli 7 miesięcy. Je-
śli potrzebujemy jej tylko 2-3 razy 
w tygodniu, to starczy na co naj-
mniej rok. Jeśli przeliczymy cenę 
na okres użytkowania, to wycho-
dzi taniej niż jednorazówki.

Rozmawiamy już o rozpoczę-
ciu produkcji masek w Polsce, na 
komponentach niemieckich, z wy-
korzystaniem innowacyjnych tech-
nologii szwajcarskich lub nowoze-
landzkich. Komponenty niemieckie 
są droższe, ale wiemy, że trzymają 
standard bezpieczeństwa na całej 
linii produkcyjnej. A nam zależy 
na produktach najwyższej jakości.

Planujemy też wprowadzenie no-
woczesnych środków do dezynfekcji 
rąk i powierzchni. Ich zaleta polega 
na tym, że aż przez 21 dni utrzymują 
właściwości antywirusowe i antybak-
teryjne. Ciekawym produktem może 
się też okazać pianka dezynfekcyjna 
do rąk, zachowująca właściwości an-
tywirusowe przez 24 godziny. Roz-
poczynamy rejestrację tych specjali-
stycznych środków w Polsce.+
Rozmawiał Sławek Szymański
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Zabezpieczenia 

Jest pandemia, więc myszy harcują
Tam gdzie nie ma ludzi, gry-
zonie czują się jak u siebie. 
– Jeśli choć trochę odpuścimy 
kontrolę, może dojść do ska-
żenia produkcji, nadgryzienia 
opakowań, uszkodzenia urzą-
dzeń, okablowania itd. – mówi 
Maciej Wargocki z Vaco.

Sławek Szymański

Przed gryzoniami trzeba zabezpie-
czać obiekty i ciągi produkcyjne prze-
mysłu spożywczego, ale też trans-
port, hurtownie i sklepy oraz gastro-
nomię. To oczywiste, prawo obliguje 
do tego wszystkie obszary działalno-
ści, w których wytwarza się lub prze-
twarza żywność. A dodatkową moty-
wację stanowi troska o dobry wize-
runek marki lub firmy. Znalezienie 
śladów działalności gryzoni w pro-
dukcie końcowym, trafiającym do 
rąk konsumenta – i nie wchodźmy tu 
w szczegóły, o jakie ślady może cho-
dzić – już nieraz sprawiało, że ten wi-
zerunek stawał się kruchy.

Jednak inne branże, np. motory-
zacyjna i pokrewne albo związane 
z produkcją materiałów budowlanych, 
również nie mogą spać spokojnie. Nie 
chodzi o to, że w fabrykach grozi ko-
muś los Popiela, ani że myszy ostrzą 
sobie zęby na stali i betonie. Okazuje 
się jednak, że potrafią przegryźć kable 
lub pogryźć sterowniki w maszynach. 

Podobne historie zdarzają się właści-
cielom samochodów, ale w przypad-
ku urządzeń przemysłowych są to ele-
menty nieraz bardzo drogie same w so-
bie, a dodatkowe koszty, już naprawdę 
ogromne, potrafi generować przestój 
takiej maszyny.

Firma Vaco w całej Polsce za-
bezpiecza przed gryzoniami m.in. 
1800 zakładów przemysłu spożyw-
czego, obiekty magazynowe, skle-
py – od wielkopowierzchniowych 
i dyskontów największych sieci po 
osiedlowe, jak również foodcourty 
w galeriach handlowych i restaura-
cje należące do największych sieci, 
świadcząc usługi dla ponad 14 tys. 
odbiorców. Obsługuje też obiekty in-
nych branż, w tym automotive, oraz 
budynki użyteczności publicznej.

ROZMOWA Z 
MACIEJEM WARGOCKIM 
prokurentem firmy Vaco

SŁAWEK SZYMAŃSKI: W czasach 
pandemii myszy harcują bardziej 
niż zwykle?
MACIEJ WARGOCKI, PROKU-
RENT FIRMY VACO: Zacznijmy 
od tego, że w normalnych okolicz-
nościach trudno jest zauważyć mysz 
czy innego szkodnika, bo zwyczajnie 
boją się człowieka. Można je zaobser-
wować właściwie dopiero wtedy, gdy 

już się nie mieszczą w kryjówkach, 
czyli musi ich być naprawdę bardzo 
dużo. Natomiast gdy ludzi jest mniej 
niż zwykle lub nie ma ich wcale, to 
myszy czują się jak u siebie. Ograni-
czenia związane z pandemią i wyga-
szanie gospodarki świetnie działają 
na populację myszy.

A przecież nakłada się na to fakt, 
że mamy porę roku, w której my-
szy na co dzień mieszkające na ze-
wnątrz szukają sobie wygodnego lo-
kum w budynkach. Warto zdać sobie 
sprawę, że duże, nowoczesne obiek-
ty przemysłowe i logistyczne są dziś 
lokalizowane najczęściej na terenach 
podmiejskich, z dobrą komunikacją, 
ale też wśród pól. Tam myszy były 
pierwsze i teraz też ich nie braku-
je. A im mniej jest wokół ludzi, tym 
większy komfort dla gryzoni.

Wprowadzone zostały ogranicze-
nia dotyczące wstępu na teren za-
kładów, nie tylko z branży spożyw-
czej. Nasz technik, który normalnie 
przeglądał urządzenia, czyli pułap-
ki, wewnątrz i na zewnątrz obiek-
tów, teraz często jest proszony, żeby 
nie przyjeżdżać. Chodzi o minima-
lizację kontaktów międzyludzkich. 
Myszy na tym korzystają.

Dodam, że mamy mnóstwo pra-
cy przy dezynfekcji różnego rodza-
ju obiektów, ponieważ główny na-
cisk kładzie się teraz na utrzyma-
nie ciągłości pracy. Mamy w tym 

blisko 20-letnie doświadczenie. Jed-
nak przed pandemią, w dużej skali, 
dezynfekcję stosowała tylko służba 
zdrowia, w innych obiektach prze-
prowadzaliśmy ją sporadycznie. Od 
9 miesięcy realizujemy ją wszędzie – 
od biurowców po firmy produkcyjne.

Pułapki to jedyny sposób na gry-
zonie?
– Jedyny, w tego typu obiektach, 
zwłaszcza branży spożywczej i ga-
stronomicznej, nie można stosować 
żadnych toksycznych środków. Do-
dam, że myszy są problemem naj-
większym, a to dlatego, że nie muszą 
mieć dostępu do wody. Szczur mu-
si się napić, więc na terenie zakładu 
bywa tylko gościem, bo dostęp do 
wody jest tam mocno utrudniony, 
ale mysz jest zwierzęciem pustyn-
nym, wystarcza jej wilgoć z pokar-
mu. Nie musi nigdzie wychodzić.

Jakie mogą być skutki?
– Jeśli choć trochę odpuścimy kon-
trolę nad gryzoniami, może dojść 
do skażenia produkcji, nadgryzie-
nia opakowań, uszkodzenia urzą-
dzeń, okablowania itd. To dla firm 
wymierne problemy i straty, tak-
że wizerunkowe.

Jako remedium wprowadziliście 
system cyfrowo monitorujący ak-
tywność gryzoni. Jak to działa?

– System wprowadziliśmy w ubie-
głym roku, nawet nie przypuszcza-
jąc, że spotka nas pandemia. Naj-
ważniejszym celem było zwiększe-
nie efektywności, stale szukamy no-
wych rozwiązań. Ale po kolei. Podsta-
wą systemu są pułapki wyposażone 
w czujniki informujące, że mysz jest 
wewnątrz. Taki czujnik jest w każdej 
pułapce, mamy więc pełną kontrolę 
sytuacji w czasie rzeczywistym i w ra-
zie potrzeby możemy od razu reago-
wać. Pamiętajmy, że mysz schwytana 
w pułapkę nie może przebywać tam 
zbyt długo, ponieważ stanowi zagro-
żenie mikrobiologiczne.

Korzyści z takiego rozwiązania 
jest kilka. Przede wszystkim, pra-
cownik nie musi codziennie robić 
przeglądu wszystkich pułapek. Na 
teren zakładu wchodzi tylko wte-
dy, gdy jest to konieczne. To ważne 
w czasach pandemii, ale na co dzień 
niebywale zwiększa efektywność. 
Proszę sobie wyobrazić ogromną 
halę, w której znajduje się kilkaset 
urządzeń, sprawdzanie urządzeń 
zajmuje codziennie 3-4 godziny, 
a bywa że więcej. Rutyna prostych 
czynności przekłada się na możli-
wość popełnienia błędu.

Poza tym, w ostatnim czasie ca-
ła gospodarka odczuwała brak pra-
cowników i nie inaczej było w naszej 
branży. Automatyzacja roz-
wiązuje ten problem. Dzięki 

REKLAMA 34053016
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Innowacje 

W maseczkach nie idą na skróty
– To co niektóre firmy robią 
w kilka lat, my zrobiliśmy 
w kilka miesięcy – mówi 
Aneta Biernat, prezes firmy 
Europrofil, która od kilku 
miesięcy nie tylko produkuje 
maseczki, lecz od podstaw 
zbudowała nawet własny dział 
badań i rozwoju.

Sławek Szymański

Wiosną byli w tym biznesie nowi – 
przed pandemią specjalizowali się 
głównie w surowcach z tworzyw 
sztucznych i elementach plastiko-
wych do stolarki. Ale to nie tak, że 
tylko wstawili do zakładu nowe ma-
szyny i zmienili profil produkcji, po 
prostu wypuszczając na rynek ma-
seczki pod swoją marką. Do spra-
wy podeszli kompleksowo. Zaku-
pili i uruchomili również linię tech-
nologiczną do produkcji włókniny 
typu meltblown, która jest najważ-
niejszą częścią maseczek, ponieważ 
filtruje zanieczyszczenia. Nie koniec 
na tym: przygotowali się też do tego, 
by móc na miejscu badać parame-
try produkowanej włókniny.

– Przystępując do inwestycji 
w środki ochrony indywidualnej 
(ŚOI) nie szliśmy na skróty. Jak tyl-
ko wybuchła pandemia, postano-
wiliśmy zamówić profesjonalny 
sprzęt badawczy do laboratorium. 
To najwyższej klasy urządzenia nie-

mieckiej marki Lorenz. Takie same 
posiada Centralny Instytut Ochro-
ny Pracy-Państwowy Instytut ba-
dawczy (CIOP-PIB). Badamy więc 
na tym samym sprzęcie, w zakła-
dzie w Olsztynku, w systemie cią-
głym – opowiada Aneta Biernat, 
prezes firmy Europrofil.

Poszli w miliony,  
ale kierują się na 
innowacje
Produkcja maseczek w Europro-
filu pełną parą ruszyła w czerw-
cu i idzie dziś w miliony: medycz-
nych CE TYP II oraz II R wytwa-
rzają 2-3 mln miesięcznie, pół-
masek ochronnych FFP2 (certy-

fikowanych CE) 2 mln miesięcz-
nie, a od końca grudnia ta liczba 
wzrośnie już do 4 mln. Jednak to 
nie te liczby są naprawdę intere-
sujące. – Innowacje są przez nas 
ściśle chronione, a dotyczą one 
przede wszystkim wkładu filtra-
cyjnego meltblown. Nasz proces 
technologiczny pozwala uzyskać 
włókninę dorównującą technolo-
gii półmasek 3M. Dzięki tym inno-
wacjom procesowym, proces sta-
rzenia półmasek ochronnych po-
stępuje w przypadku naszych pro-
duktów bardzo wolno i przekracza 
naszą 2-letnią deklarację przydat-
ności. Jesteśmy z tego bardzo dum-
ni. Efekt ten jednak kosztował nas 

przez ostatnie miesiące codziennie 
ponad 18 godzin morderczej pra-
cy – mówi Aneta Biernat.

Dział badań i rozwoju ma na kon-
cie konkretne osiągnięcia. Firma nie-
długo wzbogaci asortyment o pół-
maski FFP3, które są już na etapie 
badań w CIOP-PIB. Produkcja ma 
ruszyć w styczniu 2021 r. Europro-
fil zamierza produkować 2 miliony 
tego typu masek miesięcznie.

Co na to klienci?
A jakich maseczek potrzebujemy i na 
co zwracać uwagę? – Cały czas uświa-
damiamy naszych klientów, jakie ma-
ski powinni wybierać. Każda maska 
medyczna powinna być przebada na 
zgodność z normą PN EN 14 683 przez 
certyfikowaną jednostkę, najlepiej eu-
ropejską. Wszystkie nasze produkty 
badane są tylko w CIOP w Polsce. Ma-
ski chińskie mają podrabiane certyfi-
katy CE, nie można im ufać. To samo 
dotyczy półmasek ochronnych – pod-
kreśla prezes Europrofilu. I dodaje: – 
Klienci, dzwoniąc do nas, pytają o nor-
my i o to, czy naprawdę maski produ-
kujemy w Olsztynku. Chcą polskiego 
produktu, a nie chińskiego przepako-
wanego w Polsce. Bardzo mocno pod-
kreślają to w swoich wypowiedziach.

Jakie plany na przyszłość mają 
w Europrofilu? Firma zapowiada 
wprowadzanie kolejnych innowa-
cji, choć o szczegółach na razie nie 
ma mowy.+

ODZIEŻ BARIEROWA
WIELORAZOWEGO/DOŻYWOTNIEGO UŻYTKU 

chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi 
zgodnie z normą PN-EN 14126:2005

ZACHOWUJE SWOJE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE DOŻYWOTNIO

��Posiada Certyfi kat badania typu UE na zgodność z normą PN-EN 14126:2005
��Posiada Certyfi kat OEKO-TEX Standard 100
��Przebadana na odporność na przenikanie krwi syntetycznej i cząstek fagowych
��Wykazuje odporność na czynniki chemiczne
��Może być odkażana:

��praniem wodnym w temp. 70°C
��środkami aktywnymi i powierzchniowo-czynnymi 
��sterylizacją parową

MASECZKI 2-WARSTWOWE WIELOKROTNEGO UŻYTKU 
W WYJĄTKOWEJ CENIE 2,25 ZŁ NETTO / SZT.

��zgodne z wytycznymi Konsultanta Krajowego ds. chorób zakaźnych
��wykonane z tkaniny 100% bawełnianej przeznaczonej do produkcji odzieży 

dla personelu medycznego, posiadającej Certyfi kat Oeko-Tex oraz zgodnej 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i znakowania 
produktów włókienniczych. 

��posiadają wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające 
szczelność przylegania 

��możliwość odkażania w wysokiej temperaturze do 60-95°C (np. zalanie wrzątkiem)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MARGO” 
Małgorzata Lewandowska-Szpak 87-100 Toruń, ul. Krasińskiego 97  

tel. +48 56 654 06 37 
biuro@margo.torun.com.pl www.margo.torun.com.pl

34052029

• Każda maska medyczna powinna być przebadana na zgodność 
z normą PN EN 14 683 przez certyfikowaną jednostkę, najlepiej 
europejską FOT. ADAM STĘPIEŃ / AGENCJA GAZETA

systemowi nie trzeba zatrud-
niać ludzi po to, by chodzili po 

obiektach prewencyjnie i spraw-
dzali nieraz setki pułapek, jedna po 
drugiej, dzień po dniu, dzięki nie-
mu możemy się skoncentrować na 
prewencji i zwalczaniu zagrożeń. 
Mamy skuteczniejsze rozwiązanie.

Wróćmy jeszcze do szczegółów 
technicznych. Czy myszy nie de-
wastują tych czujników?
– Czujniki są wykonane z tworzy-
wa sztucznego odpornego na po-
gryzienie. Są też odporne na wodę. 
Muszą być, ponieważ obiekty prze-
mysłowe, zwłaszcza branży spożyw-
czej, są regularnie czyszczone. Naj-
większym problemem było zorgani-
zowanie komunikacji z urządzenia-
mi, ponieważ system jest bezprze-
wodowy. Kładzenie setek metrów 
kabli w obiektach przemysłowych 
jest bardzo trudne i drogie. Urzą-
dzenia muszą komunikować się cy-
frowo. Jednak napotkaliśmy tu po-
czątkowo istotną przeszkodę. Pew-
nie każdy spotkał się z brakiem sie-
ci na terenie dużych marketów i do-
kładnie to samo zjawisko występu-
je w obiektach przemysłowych. Ich 
konstrukcja bardzo zakłóca wszyst-
kie protokoły komunikacyjne. Roz-
wiązaniem okazało się wykorzysta-
nie sygnału radiowego o bardzo wy-
sokiej częstotliwości.

System obsługuje obecnie pułapki 
na myszy, a także informacje o tem-
peraturze i wilgotności powietrza 
w pomieszczeniach, czyli kluczowe 
elementy przy produkcji i przecho-
wywaniu żywności. Jednak czujni-
ki można podpiąć również pod inne 
funkcje, jak np. mierzenie poziomu 
zapylenia powietrza i wiele innych.+
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Buduj odporność

Teraz o miodzie wiemy więcej

REKLAMA 34049927

Kiedy i dlaczego miód krystalizuje, któ-
re odmiany są najbardziej wartościowe, 
jaką rolę odgrywają enzymy z układu 
pokarmowego pszczół. Rozmowa z Jolan-
tą Florczyk z firmy Huzar, polskiego produ-
centa miodów naturalnych. 

SŁAWEK SZYMAŃSKI: Na pyta-
nie, czy miód jest zdrowy, chyba 
każdy odpowie twierdząco. Ale 
chyba nie każdy wie, co sprawia, 
że miód jest zdrowy.
JOLANTA FLORCZYK: Filarów 
odporności jest kilka, ale zdrowe 
odżywianie jest jednym z ważniej-
szych. Wśród różnych produktów 
mamy takie, które sprzyjają budo-
waniu trwałej odporności. Do nich 
właśnie należy miód. Znano go już 
w epoce prehistorycznej. W Hisz-
panii, w jaskini Arana, znalezio-
no naskalne rysunki pochodzą-
ce z okresu schyłkowego paleoli-
tu ukazujące człowieka wyciągają-
cego miód z barci. Rysunki te da-
towane są na 9 tys. lat p. n. e. To 
znaczy, że już wtedy ludzie zda-
li sobie sprawę, że miód można 
zjeść, choć podbierali go dzikim 

pszczołom, a nie z uli. W starożyt-
ności wiedziano, że miód korzyst-
nie wpływa na zdrowie, a przede 
wszystkim, że ma właściwości kon-
serwujące. Starożytni Sumerowe 
udomowili pszczoły i podobnie 
jak Egipcjanie zajmowali się ich 
hodowlą. Arystoteles w IV wieku 
p.n.e. pisał o pszczołach w Histo-
ria animalium. Miód był wówczas 
nie tylko luksusowym produktem 
spożywczym, słodzikiem, ale tak-
że kosmetykiem, parafarmaceuty-
kiem oraz środkiem antykoncep-
cyjnym, zmieszany z korą akacji 
i daktylami, niekiedy był również 
uważany za afrodyzjak.

Dzisiaj wiemy jeszcze więcej. 
Miód jest złożony głównie z wę-
glowodanów, ale zawiera w swoim 
składzie witamin A, B, C i K, a tak-
że ponad 30 składników mineral-

nych (m.in kobaltu, magnezu, że-
laza). Zawiera bioflawonoidy, enzy-
my, olejki eteryczne, oraz substan-
cje bakteriobójcze. Ze względu na 
te ostatnie miód jest nazywany na-
turalnym antyseptykiem. Lecznicze 
właściwości miodu są potwierdzo-
ne badaniami klinicznymi, prowa-

dzonymi na całym świecie. Znajdu-
ją się w nim m.in. składniki powo-
dujące, że miód sam w sobie się nie 
psuje. Dużą rolę odgrywają w tym 
enzymy pochodzące z układu po-
karmowego pszczół. 

Jakie dokładnie?

– Za działanie antybiotyczne miodu 
odpowiada kilka zawartych w nim 
substancji. Część z nich pochodzi od 
samych pszczół, a część ma pocho-
dzenie roślinne. Główną rolę odgry-
wa enzym pochodzący z gruczołów 
ślinowych pszczoły – oksydaza glu-
kozy. To ona wchodzi w reakcję z za-

• Wszystkie 
miody zawie-
rają związki 
enzymatyczne 
i substancje 
odżywcze 
niezbędne 
dla naszego 
organizmu. 
Natomiast 
każda odmiana 
ma nieco inne 
właściwości 

FOT. FRANCISZEK 

MAZUR / AG
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Buduj odporność

Teraz o miodzie wiemy więcej
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wartą w miodzie glukozą, powodu-
jąc powstawanie nadtlenku wodo-
ru. 3-procentowy roztwór nadtlen-
ku wodoru to powszechnie znana 
woda utleniona. Oprócz tego miód 
zawiera jeszcze lizozyl i apidycy-
nę, które również pochodzą od sa-
mych pszczół. Natomiast z nektaru 
i pyłku roślin, zwłaszcza tych olej-
kowych, oraz ze spadzi iglastej po-
chodzą substancje takiej jak: tymol, 
eukaliptol, mentol, pinen i kam-
fen, poza tym związki flawonoido-
we (kemferol, kwercetyna, apige-
nina), garbniki katechinowe oraz 
kwas benzoesowy. 

Miód w ulu może być przecho-
wywany bardzo długo, ale też w sło-
iku, pod warunkiem że będzie wła-
ściwie przechowywany. Ciekawost-
ka: znajdowano miód, który miał 
kilkaset lat i nadal był zdatny do 
spożycia. 

Właściwości prozdrowotne ma 
pewnie nie każdy produkt z na-
pisem „miód” na etykiecie. Trze-
ba szukać miodu prawdziwego?
– Sztuczny miód na pewno tego nie 
ma. Poza tym, miód musi być od-
powiednio przechowywany i pod-
dawany obróbce w taki sposób, że-
by swoich cennych właściwości nie 
stracił. Przede wszystkim, nie może 
być podgrzewany do temperatury 

powyżej 40 st. C. Wspomniane en-
zymy zawarte w miodzie to białka, 
które w temperaturze wyższej po 
prostu się ścinają. W naszym zakła-
dzie nie ma możliwości, by na któ-
rymkolwiek etapie produkcji tem-
peratura przekraczała ten limit. Ca-
łość kontroluje komputer, niczego 
nie podgrzewamy „na oko”.

Czy miód skrystalizowany ma ta-
kie same właściwości jak płynny?
– Większość klientów woli miód 
nieskrystalizowany. Jednak krysta-
lizacja jest wyznacznikiem prawdzi-
wego miodu. Jeżeli miód pozostaje 
płynny przez bardzo długi czas, to 
na pewno coś tam zostało do nie-
go domieszane. 

Po jakim czasie powinna zacząć 
się krystalizacja? 
– Niektóre odmiany krystalizują 
nawet już po kilku tygodniach, in-
ne później. Wszystko zależy od za-
wartości wody w danym miodzie, 
a dokładniej od stosunku wody do 
glukozy. Zasada jest taka: im wię-
cej glukozy, tym szybciej miód kry-
stalizuje. W niektórych miodach 
dominuje fruktoza, która jest za-
wsze płynna. 

Np. miód akacjowy jest w dużym 
stopniu fruktozowy i na krystaliza-
cję potrzebuje roku, a nawet półto-

ra. Czasem widzimy, że miód zmęt-
niał, więc pewne kryształy musia-
ły się już wytworzyć, ale nie jest to 
jeszcze tzw. krupiec, czyli stan sta-
ły. Tak zachowuje się np. miód spa-
dziowy. Wyraźniejszą krystalizację 
zobaczymy wtedy na dnie albo na 
ściankach słoika. Natomiast miód 
wielkokwiatowy albo rzepakowy 
są bardzo skrystalizowane, w ca-
łej objętości słoika, tak że można 
łyżkę postawić.

Natomiast jeśli chodzi o właści-
wości prozdrowotne, to nie ma żad-
nego znaczenia, czy miód jest skry-
stalizowany, czy płynny. 

A czy to prawda, że miody ciem-
ne są bardziej wartościowe niż 
te jasne?
– Tak się składa, że w naszej stre-
fie klimatycznej miód gryczany al-
bo miód spadziowy, które są ciem-
nymi miodami, są rzeczywiście nie-
co bardziej wartościowe niż jasne, 
jak np. wielokwiatowy czy akacjo-
we. Badania to potwierdzają. Ale 
to nie znaczy, że miody jasne nie 
są wartościowe. Wszystkie miody 
zawierają związki enzymatyczne 
i substancje odżywcze, niezbęd-
ne dla naszego organizmu. Nato-
miast każda odmiana ma nieco in-
ne właściwości. Np. przy przeziębie-
niu polecany jest miód lipowy, czy-

li jeden z jasnych. Lekko rozgrze-
wa, więc jeśli jesteśmy wychłodze-
ni, to herbata z miodem lipowym 
będzie świetnym pomysłem. Każ-
da odmiana działa wzmacniająco 
na odporność, łagodzi kaszel, bóle 
gardła czy zwykłą chrypkę. 

Ale taka gorąca herbata? Czy trze-
ba poczekać, aż ostygnie poniżej 
40 st. C?
– Jeśli stosujemy miód w celach wy-
łącznie smakowych, to nie ma to aż 
takiego znaczenia. Natomiast je-
śli zależy nam na właściwościach 
prozdrowotnych, to warto pocze-
kać ok. 10 minut. 

W jakiej formie najlepiej spoży-
wać miód, jeśli myślimy o budo-
waniu odporności?
– Znawcy tematu, ludzie stosują-
cy w praktyce apiterapię, najczę-
ściej polecają, aby pić miód roz-
puszczony w letniej wodzie, w od-
powiednich proporcjach. Najlepiej 
nie pić tej mieszanki od razu, tylko 
trochę odczekać, po to aby zawarta 
w miodzie oksydaza glukozy utleni-
ła się, wytwarzając nadtlenek wo-
doru. W naturalnym miodzie reak-
cja powstawania nadtlenku wodo-
ru zachodzi bardzo wolno, a wo-
da znacznie przyspiesza szybkość 
zachodzenia tej reakcji. Aby napój 

wzbogacić w dodatkowe korzystne 
dla zdrowia składniki oraz popra-
wić jego smak, można też zrobić 
napar z imbiru albo kurkumy, po-
łączyć z cytryną i po przestudzeniu 
dodać miodu. W ten sposób otrzy-
mamy napój zawierający mnóstwo 
cennych składników. 

Podobno napój na bazie miodu, 
z odrobiną soli i soku z cytryny 
potrafi świetnie nawadniać. Czy 
to prawda?
– To najprostszy domowy izoto-
nik, jaki można przygotować sa-
memu. Jest polecany przez dietety-
ków sportowych oraz osoby inten-
sywnie uprawiające sport, w tym 
przez maratończyków lub biega-
czy górskich. 

Jak często i jak dużo miodu po-
winniśmy spożywać, żeby sko-
rzystać z jego właściwości?
– Codziennie. W kwestii dawko-
wania w celach leczniczych naj-
lepiej skontaktować się z apitera-
peutami lub lekarzami medycyny 
naturalnej. Natomiast w takiej do-
mowej profilaktyce łyżeczka dzien-
nie, rozpuszczona w wodzie, całko-
wicie wystarczy. Ważne, by spoży-
wać miód rano, rozpuszczony w wo-
dzie, i na czczo. +
Rozmawiał Sławek Szymański
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Jak złapać 
krążącego wirusa
Rozmowa z Moni-
ką Śmietanką z � r-
my Venture Indu-
stries, która jest pro-
ducentem urządzeń 
wentylacyjnych, jak 
również hybrydo-
wego oczyszczacza 
powietrza do walki 
z koronawirusem.

SŁAWEK SZYMAŃSKI: Specjali-
zujecie się w urządzeniach wen-
tylacyjnych. Czy wentylacja może 
przenosić koronawirusa?
MONIKA ŚMIETANKA: Materiał 
genetyczny wirusa na pewno znaj-
dziemy w otwartej instalacji wen-
tylacyjnej, to nie ulega wątpliwo-
ści. Nie słyszałam natomiast, żeby 
ktoś zbadał, na ile zachowana bę-
dzie aktywność wirusa w instala-
cjach. W tej chwili naukowcy po-
trafi ą wykryć tylko to, czy wirus 
jest w próbce, czy go nie ma. Z roz-
mów z różnymi jednostkami ba-
dawczymi w Polsce wynika, że nie 
są w stanie dokładnie ocenić, jak 
dużo wirusa krąży w danym miej-
scu. A np. w budynkach użytecz-
ności publicznej system wentyla-
cji liczy nieraz, łącznie, setki me-
trów. Na pewno można założyć, że 
wirus, nawet jeśli się tam dostanie, 
nie spotyka sprzyjających dla sie-
bie warunków. Niemniej w publi-
kacjach naukowych możemy zna-
leźć informacje, że żywotność wiru-
sa na powierzchniach – w zależno-
ści od materiału – jest mocno zróż-
nicowana i może sięgać nawet do 
5 dni. Podobnie jest z innymi mikro-
organizmami, pleśniami, czy grzy-
bami – dlatego bezwzględnie każ-
da instalacja wentylacyjna powin-
na być regularnie czyszczona, i to 
niezależnie od pandemii. Równo-
cześnie warto rozważyć możliwo-
ści zredukowania ewentualnego za-
grożenia, zanim trafi  do instalacji.

Rozmawiamy jednak nie o wen-
tylacji, lecz o oczyszczaczu hybry-
dowym, który zbudowaliście na 
potrzeby walki z koronawirusem.
– Lautus to urządzenie bardziej do 
dekontaminacji niż oczyszczania 
powietrza w zwykłym sensie tego 
słowa. Jego unikalność polega na 
tym, że nie tylko skutecznie oczysz-
cza, ale eliminuje zagrożenie z po-
wietrza. Wychwytuje wirusy, bak-
terie, pleśnie czy alergeny. Jest wy-
posażony w wysoko sprawne fi ltry 
HEPA H13 i H14 stosowane w sa-
lach operacyjnych i innych tzw. po-
mieszczeniach czystych do fi ltra-
cji powietrza, sterylizującą lampę 
UV-C eliminującą wirusa, a do te-

go elementy miedziane i energo-
oszczędny wentylator o dużej wy-
dajności. Lampa jest umieszczo-
na w szczelnej komorze fi ltracyj-
nej, dzięki czemu urządzenie mo-
że pracować również wtedy, gdy 
w pomieszczeniu przebywają lu-
dzie. Zleciliśmy specjalne badania 
fotobiologiczne, które potwierdzi-
ły, że urządzenie nie stwarza zagro-
żenia dla użytkowników.

Prace projektowe rozpoczęły się 
w marcu, jak tylko wybuchła pan-
demia na wielką skalę. Nasi inży-
nierowie przejrzeli wszystkie do-
stępne na rynku technologie elimi-
nujące COVID-19 i wybrali najsku-
teczniejsze, czyli fi ltry HEPA i lam-
pę UV-C – czyli rozwiązania stoso-
wane w medycynie. Dzięki prostej 
obudowie oczyszczacza – udało się 
uzyskać możliwie największą po-
wierzchnię fi ltracyjną. W środku 
mniejszego Lautusa 50, bo urzą-
dzenie skonstruowaliśmy w dwóch 
rozmiarach, znajdują się fi ltry HE-
PA o powierzchni równej 2,5 sztu-
ki standardowych drzwi.

W sierpniu mieliśmy już działa-
jące urządzenia. Pierwsze z wypro-
dukowanych Lautusów przekazali-
śmy do Regionalnego Szpitala Spe-
cjalistycznego w Grudziądzu. Mu-
simy sobie uświadomić, że obiek-
ty służby zdrowia nie dysponują 
skuteczną formą oczyszczania po-
wietrza z drobnoustrojów w obec-
ności ludzi. Szpitale i inne ośrodki 
zdrowia to pierwsze miejsca, gdzie 
takie urządzenia powinny się zna-
leźć. Powinniśmy robić wszystko, 
by ograniczać ryzyko zachorowa-
nia medyków.

Dodam, że w czasie, gdy dział 
badawczy pracował nad urządze-
niem, my produkowaliśmy nieod-
płatne przyłbice dla służby zdro-
wia. Był olbrzymi problem ze zna-
lezieniem półproduktów. Np. pierw-
sze dostawy pleksi znalazłam w fi r-

mach reklamowych. W sumie za-
kupiliśmy materiał na 15 tys. przy-
łbic, wyposażając szpitale w Kujaw-
sko-Pomorskiem i na Mazowszu.

Z jaką skutecznością pracuje wa-
sze urządzenie?
– Nadzorowałam większość z badań 
Lautusa i zacznę od tego, że w ogó-
le trudno było znaleźć ośrodki na-
ukowe, które mogły przeprowadzić 
testy, na jakich nam zależało. Je-
steśmy z branży wentylacyjnej, ale 
nie jest to urządzenie do wentyla-
cji. Lautus ma funkcję sterylizującą, 
ale do kategorii urządzeń sterylizu-
jących też nie należy, nie jest rów-
nież urządzeniem medycznym. Po-
za tym testy w warunkach laborato-
ryjnych nie do końca zaspokoiły na-
szą ciekawość, chcieliśmy wiedzieć, 
jak urządzenie radzi sobie w warun-
kach rzeczywistych, klinicznych. 
Zrobiliśmy badania w naszej sali 
konferencyjnej: po dwóch godzi-
nach poziom cząsteczek 0,3 mikro-
metra spadł z 8 tys. do 1 tys., jednak 
szukaliśmy miejsc, gdzie jest więk-
sza rotacja ludzi.

W rezultacie testy kliniczne zo-
stały przeprowadzone w szpitalu 
w Grudziądzu. Zrealizowano ba-
dania w sali operacyjnej oraz w po-
mieszczeniu socjalnym przy sali 
operacyjnej. W tym drugim śred-
nia skuteczność Lautusa wyniosła 
89 proc., natomiast wyniki z sali 
operacyjnej wskazywały na reduk-
cję kolonii drobnoustrojów w zakre-
sie od 90 do 100 proc.

Rozpoczęliśmy nawet testy na 
Uniwersytecie Medycznym w War-
szawie, ale uczelnia przeszła na 
zdalne nauczanie, studenci znik-
nęli i okazało się, że z dnia na dzień 
drastycznie spadł poziom fl ory bak-
teryjnej.

Na potrzeby laboratorium 
WUM – przeprowadzaliśmy sy-
mulację dla sali o pow. 230 m kw., 

przyjmując normy obowiązujące 
dla pracy urządzeń wentylacyj-
nych znajdujących się w pomiesz-
czeniu. Okazało się, że działają-
ce równocześnie, w odpowiednio 
dobranych miejscach trzy urzą-
dzenia Lautus 50, zapewnią odpo-
wiedni poziom dekontaminacji po-
wietrza w laboratorium, trzy peł-
ne fi ltracje powietrza w ciągu go-
dziny. Takie rozwiązanie jest sku-
teczniejsze niż zastosowanie jed-
nego dużego urządzenia ustawio-
nego pośrodku pomieszczenia. Po-
jedynczy Lautus 50 przeznaczony 
jest dla powierzchni do 40 m kw.

Wracając do pytania: urządze-
nie jest skuteczne i redukuje ryzy-
ko zachorowania na COVID-19 osób 
przebywających w oczyszczanym 
pomieszczeniu, ale uczciwie trze-
ba powiedzieć, że nie wyeliminuje 
wszystkich bakterii i wirusów. Mo-
żemy debatować, czy jest to sku-
teczność na poziomie 80, 90 czy 

95 proc., wiele zależy od warun-
ków środowiskowych i intensywno-
ści przepływu czynnika ludzkiego. 
Poza tym, nie istnieje żaden nauko-
wo potwierdzony sposób na to, by 
wyeliminować w danym pomiesz-
czeniu wirusy w 100 proc. Lampa 
UV-C i wysokosprawne fi ltry, w po-
łączeniu z elementami miedziany-
mi, które zastosowaliśmy, to obec-
nie najlepszy arsenał, jaki jest do-
stępny. Więcej zrobić nie jesteśmy 
w stanie. Natomiast pamiętajmy, że 
są grupy pacjentów z bardzo nie-
pokojącymi rokowaniami w przy-
padku COVID-19, np. z cukrzycą czy 
chorobami nerek, i tutaj każdy pro-
cent obniżenia ryzyka zachorowa-
nia może się realnie przekładać na 
życie ludzkie.

Gdzie i w jakich warunkach mo-
że pracować urządzenie?
– Lautus jest mobilny, z wyglądu 
przypomina małą lodówkę prze-
wróconą na bok z kółkami umoż-
liwiającymi łatwe przemieszczanie 
urządzenia. Od razu jest gotowy do 
pracy, wystarczy podłączyć go do 
gniazdka. Dzięki temu sprawdzi się 
w warunkach trudnych i może z po-
wodzeniem pracować np. w szpi-
talach polowych. Byłby przydatny 
tym bardziej, że wentylacji tam nie 
ma, a możliwość przewietrzania po-
mieszczeń przy jesiennych tempe-
raturach powietrza na zewnątrz 
jest ograniczona. Lautus sprawdzi 
się wszędzie tam, gdzie są ludzie 
i duża rotacja, a przez to wzrasta 
ryzyko zachorowania. Oprócz po-
mieszczeń medycznych takich jak 
izby przyjęć, SOR, gabinety zabie-
gowe i lekarskie, sale chorych, sta-
cje dializ, laboratoria, są to m.in. 
poczekalnie, banki, sklepy, gabinety 
dentystyczne i weterynaryjne, fry-
zjerzy i salony urody, domy opieki 
czy przedszkola.+
Rozmawiał Sławek Szymański

Lautus to urządzenie 
bardziej do 

dekontaminacji niż 
oczyszczania powietrza 

w zwykłym sensie tego 
słowa. Jego unikalność 

polega na tym, że 
nie tylko skutecznie 

oczyszcza, ale eliminuje 
zagrożenie z powietrza. 

Wychwytuje wirusy, 
bakterie, pleśnie czy 

alergeny

MONIKA ŚMIETANKA

• Stoisko 
firmy Venture 
Industries 
na targach 
Antycovid FOT. 
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