Ezüstion Technológia
Az ezüst csak akkor igazán hatásos, ha ionkibocsájtásra van késztetve.
Ezért a mi termékeink hatásmechanizmusa ezen technológián alapszik.

Az ezüstionok mintegy 650 féle kórokozót képesek elpusztítani, hatásos védelmet nyújtanak patogén
baktériumokkal és penészgombákkal szemben.
Gyártás során az anyagba kevert ezüst-só, műanyag esetében pl. PVC, polikarbonát, polietilén gyakorlatilag az összes műanyag típus - vagy a tárgyak felületére felvitt ezüst-sókat tartalmazó festékek,
lakkok, epoxi és poliuretán gyanták, hézagtömítők, impregnálók révén majd’ minden területen és felületen
alkalmazható.
Padozat, parketta, falazat, csempe, mennyezet, álmennyezet, műszerek, gépek, berendezések, bútorok,
gyerekágyak, betegágyak, székek, lámpatestek, polcok, asztalok, ajtók, kilincsek, kapaszkodók, csapok,
csaptelepek, légkondicionáló berendezések és vezetékeinek belső felülete, csővezetékek, panelek, acél
tartószerkezetek, konzolok és minden egyéb: műanyag, papír, tinta anyagába integrálva és ami festhető,
még üveg is, ellátható tartós védelemmel.
Alkalmazási terület lehet minden olyan létesítmény, helyiség vagy tárgy, ahol a fokozott higiéniai
követelmények erre okot adhatnak vagy igény merül fel rá.
Néhány példa: humán- és állategészségügy, állattenyésztés, gyógyszer- és élelmiszeripar, szociális-, köz- és
privát intézmények.
Kórházak, klinikák, orvosi rendelők, élelmiszer előállítók, feldolgozók és raktárak, hűtőházak, bankok,
önkormányzatok, bölcsődék, óvodák, iskolák, tömegközlekedési eszközök, gyógyszertárak, fürdők,
szállodák, éttermek, üzemi konyhák, szupermarketek, hentes- és péküzletek, de saját otthoni környezetünk
egységeit és berendezéseit is higiénikusabbá tehetjük - konyha, fürdő, gyerekszoba és ezek használati
tárgyai.
Hogyan működik?
A termékekbe integrált speciális ezüst-klorid adalékban – nem nano – a légnedvesség ioncserét idéz elő.
Az ezüstionok a műanyag vagy bevonat felszínén koncentrálódnak és fejtik ki antibakteriális hatásukat.
Amint a mikrobák a felületre kerülnek, az ott elhelyezkedő ezüstionokkal kötésbe lépnek, miáltal a
sejtfaluk felszakad. A sejtfalon belülre kerülve az ezüstion elősegíti a reaktív oxigéngyökök képződését,
megváltoztatja a sejt energiatermeléséhez szükséges enzimek tulajdonságait, így energia utánpótlás
hiányában a sejt rövid időn belül elpusztul. Mindemellett az ezüstion a sejt DNS reprodukcióját is gátolja.
Az ezüstion tartalmú termékekből semmi nem tud kioldódni, így az ezüst sem, tehát az a termék
élettartamáig folyamatos védelmet nyújt.
A baktériumok filmképzéssel és mutációval védekeznek a fertőtlenítőszerek ellen.
Rezisztenciájukat segítő evolúciós gyorsaságra csak egy példa: Míg az embernél 1200 generációhoz 30000
év szükséges, erre a baktériumoknak csak 16 napra van szükségük.
Mivel az ezüstionokkal védett felületen a baktériumok átlag 5 perc alatt elpusztulnak, védekezésre elég
kevés idejük marad.
Hatásmechanizmusát és hatásfokát az alábbi ábrák demonstrálják.

Mely mikroorganizmusok ellen hatásos?
Az ezüstionok - független intézetek által végzett tesztek alapján - bizonyítottan hatásosak a következő patogén
mikroorganizmusokkal szemben.
Aureobasidium pullulans
Aspergillus niger
Bacillus cereus
Campylobacter
Candida albicans
Chaetomium globosum
Clostridium difficile
Enterobacter aerogenes
Escherichia coli
Gliocladium virens
Klebsiella pneumoniae
Legionella pneumophila
Listeria monocytogenes
Meticillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA)
Meticillin-szenzitív Staphylococcus aureus (MSSA)
Mycobacterium tuberculosis
Penicillum funiculosum
Porphyromonas gingivalis
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Psudomonas aeruginosa
Saccharomyces cerevisiae
Salmonella gallinarum
Salmonella typhimurium
Stachybotrys fajok
Staphylococcus agalactiae
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus faecalis
Staphylococcus mutans
Trychophyton mentagrophytes
Vancomycin-rezisztens enterococcus (VRE)
Vibrio parahaemolyticus

Népegészségügyi jelentősége
Életünkhöz és környezetünk működéséhez elengedhetetlen a baktériumok és gombák jelenléte.
A hasznos és nélkülözhetetlen fajok mellett sajnos egyre növekvő számban vannak jelen patogén fajok is, amelyek akár
rendkívül súlyos betegségeket, sok esetben halált okozhatnak.
Ezen törzsek elszaporodása és terjedése ellen védekezni kell. Ebben a harcban minden lehetséges eszközt fel kell
használni. Minél kevesebb esélyt kell adni az alkalmazkodáshoz, a rezisztencia kialakulásához és az esetleges mutációra.
Tanulmányok bizonyítják, hogy a környezetünkben alkalmazott felületi ezüstion technológia 99.98 %-os hatásfokkal
pusztítja el a kórokozókat és 43%-kal csökkenti a kezelt felületek mellett lévő, nem kezelt felületeken található
baktériumok számát. Ezen tanulmányok elkészülte óta, már az ezüstion technológia is óriásit fejlődött.
Eddig jószerével csak falfelületekben lehetett gondolkodni, ma már egy helyiséget és berendezési tárgyait akár 99%-ban is
el lehet látni antibakteriális védelemmel, padlótól-plafonig, nővérpulttól a kórlapokon keresztül a műanyag katéter
csövekig. Népegészségügyi szempontból az ezüstion technológia döntő jelentőségű lehet, különös tekintettel arra, hogy
csak az elmúlt években a rendkívül veszélyes kórokozók 3 fajánál is újabb törzsek jelentek meg (MRSA, C.difficile, VRE).
Továbbá új típusú antibiotikum rezisztenciát okozó enzimet (pl. New Delhi metallo-beta-lactamase-1) termelő törzsek
kezdték veszélyeztetni a világot.
Épp ezért az ezüstion technológia alkalmazása nem csak az egészségügyben indokolt, hanem nyilvános helyeken,
intézményekben, pl.: önkormányzatok, iskolák, óvodák, bankok, bevásárlóközpontok, szállodák, éttermek, wellness
központok, közfürdők, gyógyszertárak, pályaudvarok, repterek és tömegközlekedési eszközökön is, mivel a baktériumok
leggyakrabban direkt kontaktus útján terjednek.
Az ezüstion technológia jelentős mértékben csökkentheti a baktériumok által okozott megbetegedések számát.

Gazdasági jelentősége
A várható életkor és a krónikus betegek számának növekedése tovább emeli az infekciós szövődmények számát és
súlyosságát is. Emellett a kórokozók rendkívüli alkalmazkodóképessége, valamint az antibiotikumok túlzott, indokolatlan
használata és a higiénés szabályok, ajánlások be nem tartása következtében nő a gyógyszerrezisztens törzsek száma,
melyek egyre nagyobb terheket rónak az egészségügyi ellátásra, pl.: antibiotikum költség, elhúzódó kórházi ápolás,
legrosszabb esetben az elhalálozás és esetleges perköltségek.
Az egészségügyi intézményekben szerzett kórházi törzsek által megfertőződött betegek kezelése sokszor többe kerül, mint
egy fertőzésveszélyes helyiség pl. műtő, invazív beavatkozásokat végző szakrendelő teljes antibakteriális bevonatának
elkészítése.
Az alábbi 2007-ben készült táblázat jól mutatja, hogy a kórházi, multirezisztens fertőzések következtében 1010 betegre
35417 ápolási napot kellett fordítani.
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A táblázatokat összevetve, 4 év alatt az ápolási napok duplájára nőttek, melynek eredményeképpen elképesztő, 2011-ben
már 69534 ápolási napot kellett finanszírozni multirezisztens nosocomiális fertőzések következtében. Megdöbbentő, hogy
ez az összes nosocomiális fertőzésnek csupán 1%-a.
Magyarországon a kórházi fertőzések adatai nem szerepelnek teljes mértékben a statisztikákban, ezért a helyzet
valószínűleg még ennél is sokkal drámaibb. A 2009-es adat szerint a jelentéskötelezett kórházak kevesebb, mint fele jelent,
a véráramfertőzéseket pedig az összes aktív fekvőbeteg ellátó intézmény 32%-a jelenti le.
A magyar nosocomiális fertőzött betegek halálozási aránya hasonló az U.S.A.-ban és az Európai Unióban tapasztaltakhoz.
Betegforgalom – fertőződés – halálozás:
Magyarországon átlagosan évente 2.500.000 fekvőbeteget látnak el. Az arányszámokat vonatkoztatva, ezek
hozzávetőlegesen 10 %-a fertőződik meg az ellátás során. Tehát 250.000 beteg ápolása fog a fertőzés miatt kitolódni,
melynek a „hotel” költségvonzata is jelentős tétel, de a kezelések, labor és gyógyszerköltségek ennek súlyos többszörösét
teszik ki.
A hazai körülményeket figyelembe véve, megállapítható, hogy kórházhigiénés szempontból nem igazán vagyunk szoros
versenyben a fentebbi térségekkel, tehát nagy valószínűséggel egy standard protokollokon alapuló hazai adatbázis rosszabb
eredményt mutatna.
Mindemellett ebből a nemzetközi statisztika alapján levonható, hogy hazánkban évente legalább 3000 ember hal meg,
kórházban szerzett infekció és szövődményei következtében.
Ez a probléma óriási összeggel terheli az egészségügyet, vagyis a költségvetést, de a fenti adat csak a kórházi,
nosocomiális fertőzésekre vonatkozik, és nem mutatja a mindennapi életben adódó nyilvános helyeken, direkt kontaktus
által megszerzett infekciók és következményeinek számait, ami ennél jóval nagyobb lehet.

Ideális esetben, a higiénés szabályok maximális betartásával ez a szám nyilván csökkenthető, de mint az USA példáján
látható, nem vezet lényeges eredményre. Az össznemzeti higiénés stratégia: ACTION PLAN TO PREVENT HEALTHCAREASSOCIATED INFECTIONS 2008 - 2011 időszakban 5% MRSA csökkenést eredményezett, ugyanakkor a Clostridium
difficile fertőzések száma 2010/11 – 2012 között 28%-kal nőtt!!!
Ha a felületek eleve antimikrobásak a baktériumoknak nem marad területük! Nem hogy szaporodni, de életben maradni
sem tudnak!!
Míg az amerikaiak kórháztervezési gyakorlata még mindig a fertőzési útvonalak felderítésére koncentrál, addig angliában
már 50 fajta antibakteriális terméket használnak, aminek eredményeképpen a CDI fertőzések 62%-os csökkenést mutatnak.
(Szilágyi Emese OTH) www.oek.hu/oekfile.pl?fid=4644

A legnagyobb problémát az egyre rezisztensebbé váló felületi kórokozók, pl.: HA-MRSA, vagy a még rezisztensebbnek
bizonyuló CA-MRSA, valamint a VRE, C.diff, Klebsiella pneumoniae és egyéb enterális multirezisztens törzsek okozzák,
amelyek terjedése antibakteriális felületvédelemmel jelentősen csökkenthető, pont az infekciók bekövetkezésében
legfrekventáltabb intenzív, sebészeti és belgyógyászati osztályokon és az EÜ betegszállító járművein.
Az alábbi képen látható szennyeződést mutató felületek mindegyike ellátható utólag is antimikrobás felületvédelemmel,
vagy a Biomaster technológiát kihasználva olyan anyagból gyárthatóak.

Sőt, az ezüstion technológia fejlődésével már gyakorlatilag az egészségügy felületeinek 98%-át lehet antibakteriális
anyagból készíteni, ilyen védelemmel a gyártás során, vagy utólagosan ellátni.
A baktériumok filmképzéssel és mutációval védekeznek a fertőtlenítőszerek ellen. Mivel az ezüstionokkal védett felületen
a baktériumok átlag 5 percen belül elpusztulnak, nem képesek se mutációra, se filmképzésre.
Az ezüstion technológia által biztosított hatásmechanizmus két takarítás között is működik a nap 24 órájában, az év
minden napján, ráadásul nincs költsége!
A multirezisztens 69534 ápolási nap „Hotel” költsége + gyógyszer, + labor, stb. + a többi (250000) kórházi infekció,
megközelítőleg 100 Milliárd forint kárt okoz évente!
Ma már, az ezüstion technológián alapuló antimikrobás felületvédelem megfizethető és gyakorlati alkalmazása elérhetővé
vált a hétköznapok számára is. Költséghatékonyságához pedig nem fér kétség.
Mint minden újdonság, ez is furcsa lehet, pedig bizonyítottan működik.
A fertőtlenítő oldatokhoz szokott, kézmosást preferálók számára (ami szintén fontos, persze!) nehéz elfogadni, hogy a
fertőtlenítés más elven is működhet, ráadásul az emberi tényezőtől teljesen függetlenül.
Pedig azt lenne jó megérteni, hogy:
HA EGY EGÉSZSÉGÜGYI LÉTESÍTMÉNY FELÜLETEI ANTIBAKTERIÁLISAK, AKKOR:

A KÓROS BAKTÉRIUMOK ÉLETTERE MEGSZŰNIK!!
Ennek eléréséhez viszont: AZ EGÉSZSÉGÜGYNEK KELL IGÉNYT BENYÚJTANIA A TERVEZŐK, GYÁRTÓK FELÉ!
Annál is inkább, mivel ezt a 20/2009 (VI 18) EüM rendelet egyébként is előírja.
3. § (1) Infekciókontroll tevékenység
c) megelőző tevékenység
c) környezeti infekciókontroll (levegő, víz, felületek)

ANTIMIKROBÁS TERVEZÉS = MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG
JELENLEG EZT A RENDELETET EGYETLEN TERVEZŐNEK SEM KÖTELEZŐ FIGYELEMBE VENNIE!
A levegő sterilizálására is van rendkívül korszerű, környezetbarát és költséghatékony megoldásunk!

