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Światło w walce
z wirusami i bakteriami

STERILON
UV-C
Poradnik użytkownika

Wstęp

Lampa UV-C STERILON pomaga usuwać z  otoczenia wirusy, 
grzyby, pleśnie oraz bakterie, wywołujące choroby. Światło UV-C 
degraduje kod DNA i  RNA znajdujący się w  komórkach żywych 
organizmów. 
Skuteczność dezynfekcji za pomocą światła UV-C jest po-
wszechnie znana i stosowana od lat. 
Potwierdza to dokument nr ISBN 978 3 901906 25 1 opublikowa-
ny przez The International Commission on Illumination (CIE).

Skuteczność dezynfekcji

Skuteczność dezynfekcji prezentowana jest przez CIE i inne jed-
nostki badawcze w oparciu o dawkę energii potrzebną do usunię-
cia 90% drobnoustrojów z powierzchni.
Dla większości znanych nam bakterii i wirusów wymagana daw-
ka nie przekracza 8 mJ/cm2. 
Oznacza to, że lampa emitującą 1 W promieniowania UV-C, w od-
ległości 1 m od danej powierzchni, potrzebuje 800 sekund, czyli 
około 13 minut, aby ją zdezynfekować w 90%.  

Promieniowanie UV-C emitowane przez lampy z  rodziny UV-C 
STERILON w odległości 1 m od lampy:
• 0,6 W - promieniowania UV-C (UV-C STERILON 36W)
• 1,44 W - promieniowanie UV-C (UV-C STERILON 72W)
• 2,16 W - promieniowania UV-C (UV-C STERILON 109W)

Skuteczność promieniowania UV-C spada odwrotnie proporcjo-
nalnie do kwadratu odległości od źródła światła. Dlatego im bli-
żej dezynfekowanej powierzchni ustawimy źródło światła, tym 
skuteczność będzie większa.

Orientacyjny czas dezynfekcji powierzchni przez lampy UV-C 
STERILON wynosi 15 minut. 
Czas ten może się jednak różnić od podanego powyżej, ponieważ 
zależy  od mocy użytej lampy i odległości powierzchni dezynfe-
kowanej od źródła światła. Czas ten zależy również od tempera-
tury otoczenia i wilgotności powietrza.



Skuteczność dezynfekcji SARS-CoV-2 (koronawirus wywołu-
jący chorobę Covid 19)

Nie ma opublikowanych oficjalnych badań potwierdzających daw-
kę energii, jaka jest potrzebna, aby zneutralizować wirusa wywo-
łującego chorobę COVID-19. Porównuje się jednak jego budowę do 
wirusa „Hepatiti A Virus” bardziej odpornego na promienie UV-C, 
dla którego dawka wynosi niecałe 7 mJ/cm2. Na tej podstawie sza-
cuje się, że dawka potrzebna do neutralizacji koronawirusa wywo-
lującego chorobę COVID-19 wynosi około 4 mJ/cm2.  
Oznacza to, że lampa emitującą 1 W promieniowania UV-C w od-
ległości 1 m od powierzchni, potrzebuje 400 sekund, czyli około 7 
minut aby ją zdezynfekować w 90%  z obecności wirusa.  

Sposób naświetlania
- Ustaw światło tak by padało na powierzchnię, która ma być 

dezynfekowana.
- Źródło światła UV-C należy ustawić możliwie najbliżej de-

zynfekowanej powierzchni, tak aby promienie UV-C objęły 
swoim zasięgiem jak największą jej część. Obiekty ustawio-
ne w cieniu, do których nie dotrą promienie UV-C, nie będą 
dezynfekowane.

- Po uruchomieniu lampy można przebywać w pomieszczeniu, 
jednak poza zasięgiem promieni UV-C.

- Orientacyjny czas naświetlania wynosi 15 min.
- Bardzo długie naświetlanie lampą UV-C może degradować 

niektóre elementy znajdujące się w jej zasięgu np. tworzywa.
- Po zakończonym naświetlaniu nie jest wymagane wietrzenie 

pomieszczenia. 

Bezpieczeństwo użytkowania

Emitowane przez lampę światło UV-C jest wysoce szkodliwe 
dla ludzi i  innych organizmów żywych, uszkadza wzrok, skórę 
i  DNA komórek. Po uruchomieniu lampy, w  zasięgu bezpośred-
niego działania promieni UV-C nie powinni znajdować się ludzie 
czy zwierzęta. Czas, w którym przebywamy w zasięgu promieni 
UV-C powinniśmy możliwie zminimalizować. 

Uszkodzenie lampy nie wpłynie negatywnie na zdrowie przy 
zachowaniu podstawowych środków ostrożności. W  przypadku 
pęknięcia świetlówek, należy przewietrzyć pomieszczenie przez 
30 minut i  usunąć  zniszczone części, najlepiej w  rękawiczkach. 
Należy umieścić je w zamkniętej plastikowej torbie i zanieść do 
lokalnego zakładu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Do usu-
nięcia zniszczonych części nie używaj odkurzacza.

Przy wykonywaniu czynności związanych 
z obslugą lampy UW-C STERILON zalecane są 
specjalne okulary ochronne.

W SZCZEGÓLNOŚCI

Nigdy nie patrz bezpośrednio na włączoną 
lampę UV-C STERILON i nie pozostawaj w za-
sięgu promieni UV-C.

Zabezpiecz pomieszczenie ze świecącą lam-
pą przed dostępem innych osób.
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