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Světlo o vlnové délce 405Nm je pro lidský  
organismus neškodné. Má ale silné  
antibakteriální a protiplísňové účinky. 

bázény

kuchyně, výrobny potravin

nemocnice, ordinace, čekárny

tělocvičny

toalety, veřejné prostory

Prostředí o vlnové délce 405 Nm je pro viry nehostinné. 
Účinná prevence v boji proti virům!
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GERMITEC 405nm
Jako strategie pro předcházení infekcím byla navržena technologie 
dezinfekčního světla, která nepřetržitě a bezpečně dezinfikuje životní prostředí 
pomocí diod emitujících světlo (LED), které vyzařují světlo s vysokou intenzitou a 
úzkým spektrem (HINS). 
Tato technologie využívá LED pro vytvoření úzké šířky pásma vysokofrekvenčního 
viditelného fialového světla se špičkovým výstupem 405 nm, které reaguje s 
molekulami porfyrinu a vytvářejí reaktivní druhy kyslíku, které ničí mikroorganismy.

SVÍTIDLO GERMITEC - NESPADÁ DO OBLASTI ŠKODLIVÉHO UV

ČESKÝ METROLOGIC KÝ INSTITUT

405
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JAK TO FUNGUJE?
405nm

Bakterie

Porphyrin

Inaktivace bakterií prostřednictvím absorpce 
viditelného světla

405nm vlnová délka se odráží od stěn a povrchů a proniká škodlivými mikroorganismy 

Světlo se zaměřuje na přirozeně se vyskytující molekuly zvané porphyriny, které existují 
uvnitř bakterií.  Světlo je absorbováno a excitované molekuly produkují uvnitř buňky 
reaktivní druhy kyslíku (ROS) 

405 nm vytváří uvnitř buňky chemickou reakci, podobnou účinkům bělidla  

Druhy reaktivního kyslíku inaktivují bakterie a zabraňují tak znovu naplnění prostoru 

Co zabíjí světlo GERMITEC?
ENTEROCOCCUS FACESSI
STAFYLOKOKOVÝ AUREUS
KLEBSIELLA PNEUMONIAE
ACINETOBACTER BAUMANNII
PSEUDOMONAS AERUGINOSA
EDRUH NTEROBACTER
C.DIFF
VRE
E-COLI
SALMONELLA ENTERITIDIS
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ÚČINKY JEDNOHO MĚŘENÉHO SVÍTIDLA

Bakterie
60mA@405nm / 24h

Před
50cm 

Dávka 3.912
150cm 

Dávka 1.193

E.Coli

MRSA  
(zlatý 

stafylokok)

2 V 1
Nepřetržitý režim Dezinfekční režim

Splňuje normu ČSN EN 62471  
(Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů) 

nemá patogenní biologický vliv na člověka 
nespadá do oblasti UV nebezpečného záření

405Nm + klasická dioda

Zóny
Čas (dny/hodiny)

Nepřetržitý režim 
(70,0% pokles znečištění)

Dezinfekční režim 
(99,9% pokles znečištění)

Zóna1 1,6 / 38,0 0,4 / 9,5

Zóna2 2,2 / 51,9 0,5 / 12,9

Zóna3 4,6 / 110,4 1,2 / 27,6

Rozměr místnosti (m): 7,62(D) x 7,62(Š) x 1,5(V) / 1ks svítidlo 63W
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VÝSLEDKY

příme
nepřímé

(A) MDR-Acinetobacter

přímé
nepřímé

(B) MRSA

přímé
nepřímé

(C) VRE

přímé
nepřímé

(D) C.difficile

Životnost: MDR-Acinetobacter(A), MRSA(B), VRE(C), C.difficile(D) 

hod.

hod. hod.

hod.

MODRÉ SVĚTLO 
DEZINFEKČNÍ REŽIM
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VÝSLEDKY

příme
nepřímé

(A) MDR-Acinetobacter

přímé
nepřímé

(B) MRSA

přímé
nepřímé

(C) VRE

přímé
nepřímé

(D) C.difficile

Životnost: MDR-Acinetobacter(A), MRSA(B), VRE(C), C.difficile(D) 

hod.

hod. hod.

hod.
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SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

NA, nedosáhnuté. MRSA, meticilín-rezistentní Staphylococcus aureus; VRE, vankomycín-rezistentní enterokok, MDR-Acinetobacter, 
multinetikum rezistentní Acinetobacter.

Čas do stanoveného procentního snížení epidemiologicky významných patogenů pomocí "modrého" a "bílého" 
světla.

Druh osvětlení virus
Patogenní čas (nejmenší počet hodin) k dosažení mikrobiální 

redukce
Maximální 
dosažení 

snížení (%)25 % 50 % 90 % 100 %

Dezinfekční režim 
(modré světlo)

MRSA 3 48 48 100

VRE 5 24 24 48 100

MDR 1 5 NA NA 88

C.difficile 5 72 NA NA 65

Nepřetržitý režim 
(bílé světlo)

MRSA 7 24 48 72 100

VRE 24 NA NA NA 47

MDR 6 24 48 72 100

C.difficile 5 NA NA NA 25

Tyto výsledky ukázaly, že 405 nm světlo inaktivovalo tři vegetativní bakterie (MRSA, VRE, MDRA) na površích s 
kontaktními dobami 1-72 hodin. 

Statistické rozdíly (p <0,05) byly pozorovány při použití "modrého" světla pro VRE po 24 a 48 hodinách, pro MRSA 
po 3, 5, 6 a 7 hodinách, pro MDR-Acinetobacter po 5, 6, 7 a 24 hodinách a pro spóry C. difficile po 5 a 72 
hodinách. 

"Bílé" světlo neprokázalo statisticky zlepšenou redukci (tj p> 0,05) v žádném časovém bodě ve srovnání s 
kontrolním vymizením pro VRE, MDR-Acinetobacter a C. difficile, ale statistický rozdíl pro MRSA byl 1, 7, 24 a 48 
hodin. 

Inaktivace byla významnější, když se povrchové ozáření zvýšilo přidáním modrého světla. 
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ZÁVĚR TESTU

Prokázali jsme, že "modré" světlo významně snížilo vegetativně bakterie a spóry v některých časových 
bodech během 72 hodinového období expozice.

Kromě epizodické dezinfekce (např. UV) by tato technologie kontinuální dezinfekce světlem mohla být 
zvažovaná pro několik aplikací dekontaminace ve zdravotnictví (např. OR).

Vzhledem k tomu, že environmentální povrchy v místnosti pacienta nejsou často důkladně dezinfikovány a že 
k rekontaminaci dochází rychle, je důležité vyvinout buď metody nepřetržité dezinfekce nebo germicidy s 
přetrvávající antimikrobiální účinností.

(A) MDR-Acinetobacter

(B) MRSA

(C) VRE

(D) C.difficile

jsou všechny meltirezistentní bakterie, ohrožují pacienty zejména v intenzivní péči.

z methicillin-resistant Staphylococcus aureus, je označení pro kmeny bakterie Staphylococcus aureus, které získaly rezistenci vůči 
antibiotiku meticilinu. Tyto kmeny se rozšířily zejména v nemocnicích kvůli používání širokospektrálních antibiotik, která vyvíjejí 
selekční tlak na bakterie. MRSA se staly obvykle rezistentní i na řadu dalších antibiotik a k léčbě je nutné používat intravenózně
podávaný vankomycin.

znamená vankomycin rezistentní enterokoky.Enterokoky jsou bakterie normálně přítomné ve střevě, které ale někdy mohou 
přecházet do ostatních orgánů v lidském těle a způsobit infekci.Vankomycin je antibiotikum, které se používá k léčbě infekce 
způsobené enterokoky. V případě rezistence enterokoků k vankomycinu je léčba infekce tímto antibiotikem neúčinná.Z tohoto 
důvodu se v nemocnicích provádějí opatření, která mají zabránit rozšíření VRE na další nemocné.

znamená latinsky obtížný, bakterie, které mají v názvu jako přívlastek difficile, jsou většinou přítomny v  lidském těle ale jejich 
přemnožení může znamenat průjmové onemocnění apod., nadýmání, infekci střeva a  v závažných případech i smrt.

https://www.wikiskripta.eu/w/Staphylococcus_aureus%22%20%5Co%20%22Staphylococcus%20aureus
https://www.wikiskripta.eu/w/Antibiotika%22%20%5Co%20%22Antibiotika
https://www.wikiskripta.eu/w/Bakterie%22%20%5Co%20%22Bakterie
https://www.wikiskripta.eu/w/Vankomycin%22%20%5Co%20%22Vankomycin


TECHNICKÉ 
PARAMETRY

GERMITEC

základna ALU /komaxit/ ELOX
difuzor čiré s UV ochranou 

montáž karabina, spony

světelný zdroj diody LG 405Nm, TRON

napájecí zdroj Meanwell, Longwin

řízení 0-10,1-10,DALI

Typ LED diody LEUVA35W70VL00
délka svítidla 50,60,100,120cm
příkon 30-126W

max. zatížení diody 833mA
mezní proud na diodě 1500mA
IP 54
životnost 50.000hod.
teplota TC -30 , +70
záruka 5 let
rozměry(dxšxv) cm 120(60)x10x8
optika 120



Kontakt:
Ledprofes a.s. 
Bořivojova 878/35 
Praha 3, 130 OO 
+420 273 16 00 33



GERMITEC - ENZO
DEZINFEKČNÍ OSVĚTLENÍ
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DEZINFEKČNÍ OSVĚTLENÍ

technické specifikace

tělo svítidla ALU / ELOX
difuzor plexi clear, matt, prism, glass 
zavěšení přisazené, lanka
LED LG, NICHIA
Zdroj meanwell, longwin
konfigurace dezinfekční režim
řízení možnost DALI

LED typ LGLEMWS59R80
vlnová délka 405Nm
barva světla  modrá 
příkon 20W - 88W
INPUT 220V
IP 44
životnost 120.000h. L80 

cconfigureprovozní teplota -30 , +70
záruka 5 years
rozměry 1000(500)x53x84
úhel svícení 120st.

LG LONGWIN
GARANCE 5 LET

ENZO

Prostředí o vlnové délce 405 Nm je pro viry nehostinné.  
Účinná prevence v boji proti virům!



kód rozměry vlnová délka řízení příkon

ENZO.405NM.50.30.C 50cm 405 ANO/NE 30W 

ENZO.405NM.50.35.C 50cm 405 ANO/NE 35W

ENZO.405NM.50.40.C 50cm 405 ANO/NE 40W

ENZO.405NM.50.45.C 50cm 405 ANO/NE 45W

ENZO.405NM.100.50.C 100cm 405 ANO/NE 50W
ENZO.405NM.100.60.C 100cm 405 ANO/NE 60W

ENZO.405NM.100.70.C 100cm 405 ANO/NE 70W

ENZO.405NM.100.80.C 100cm 405 ANO/NE 80W

ENZO.405NM.100.88.C 100cm 405 ANO/NE 88W



GERMITEC - LARA
KOMBINACE 
denní světlo / dezinfekční světlo
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DEZINFEKČNÍ OSVĚTLENÍ s DENNÍM OSVĚTLENÍM

technické specifikace

tělo svítidla ALU / ELOX
difuzor číré plexi 
zavěšení spony, lanka
LED LG, NICHIA
Zdroj meanwell, longwin
konfigurace dezinfekční/denní/kombinovaný  režim 

režnní reřízení možnost DALI

LED typ LEUVA33W70VL00
vlnová délka 405Nm
barva světla  modrá 
příkon 50W - 90W
INPUT 220V
IP 44
životnost 120.000h. L80 

cconfigureprovozní teplota -30 , +70
záruka 5 let
rozměry (mm) 1200x100x80
úhel svícení 120st.

LG MEANWELL
GARANCE 5 LET

LARA

Prostředí o vlnové délce 405 Nm je pro viry nehostinné.  
Účinná prevence v boji proti virům!

nepřetržitá dezinfekce

technické specifikace dezinfekčního modulu



kód rozměry vlnová délka (Nm) řízení příkon 
dezinfekce

příkon denního 
svícení

LARA.405NM.120.86.C 120cm 405 ANO/NE 50W 36W

LARA.405NM.120.96.C 120cm 405 ANO/NE 60W 36W

LARA.405NM.120.106.C 120cm 405 ANO/NE 70W 36W

LARA.405NM.120.116.C 120cm 405 ANO/NE 80W 36W

LARA.405NM.120.126.C 120cm 405 ANO/NE 90W 36W

Bakteriocidní krátkovlnné ultrafialové záření o vlnové délce 405nm 
není zdraví škodlivé, lze ho bezpečně používat za přítomnosti osob a 
slouží k  účinné sterilizaci vzduchu a předmětů všude tam, kde je 
potřeba sterilního prostředí. Nejčastěji ve zdravotnictví a potravinářství. 
Fotochemický proces dezinfekce, při kterém nevznikají žádné vedlejší 
toxické, nebo chemické produkty má trvalé účinky a lze tak spolehlivě 
zabránit případné rezistenci bakterii, virů apod. Spolehlivě napomáhá 
k nepřetržité dezinfekci prostředí.




