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Összegzés 

Bevezetés: A szív- és érrendszeri betegeknél fokozottabb a COVID 19 szövődmények kockázata. A 
jelenlegi aggodalmak egyike, hogy a mikrocsepp aeroszolok felelősek lehetnek a vírus (SARS-CoV-2) 
átviteléért. Ezek a cseppek különösen fontos szerepet játszanak a (szív) diagnosztikai- és terápiás 
eljárásokban, mivel az egészségügyi személyzet a beteg közvetlen közelében dolgozik. 

Eredmények: Megmértük az aeroszol képződést, annak állandóságát/tartósságát és a CO2 szintet egy 
ambuláns kardiológiai klinikán végzett szobakerékpáros terheléses szívvizsgálat során. A méréseket 
Novaerus NV800 típusú levegőfertőtlenítő berendezés üzemeltetése mellett és anélkül is elvégeztük 
egy mesterségesen szellőztetett helyiségben. A terheléses vizsgálat alatt a helyiségben az aeroszolok és 
a CO2 koncentrációja jelentős mértékben megnő a levegőfertőtlenítő berendezés működése nélkül. 
A levegőfertőtlenítő berendezés működése mellett a CO2 szint ugyancsak megnő, azonban aeroszolok 
már nem kimutathatók. 

Következtetés: A Novaerus NV800 levegőfertőtlenítő berendezés nagyon hatékonyan semlegesíti a 
levegőben lévő aeroszolokat, melyek mennyisége így nem mérhető szintre csökken. 

Bevezetés 

A jelenleg is zajló világméretű koronavírus járványnak (COVID19) óriási társadalmi és gazdasági 
hatása van. A SARS-CoV-2 fertőzés iránti fogékonyság és az azt követő szövődmények 
összefüggésben vannak az életkorral, az elhízással és a szív- és érrendszeri betegségekkel [l, 2]. A 
kardiovaszkuláris betegek SARS-CoV-2 fertőzöttsége esetén szignifikánsan magasabb a halálozási 
kockázat, mint a szív- és érrendszeri betegségben nem szenvedő fertőzöttek esetében [3]. 

Egyre több bizonyíték van arra, hogy a köhögésből és a beszédből származó kisméretű aeroszol 
mikrocseppek (<5 μm) is közrejátszhatnak a vírus terjedésében [4]. Az ilyen kis cseppek hosszú ideig a 
levegőben maradnak és könnyen belélegezhetők, és a levegőben 2 méternél lényegesen nagyobb 
távolságokat is képesek megtenni. Bár az arcmaszkok és a távolságtartás véd a nagyobb cseppek ellen, 
de hatékonyságuk a mikrocsepp aeroszolok terjedésével szemben korlátozott [5, 6]. A sokak által 
használt sebészeti maszkok például csak az aeroszolrészecskék 30%-át szűrik ki laboratóriumi 
kísérletek alapján, és csak a jobb minőségű maszkok (N95 vagy az FFP2) nyújtanak megfelelő 
védelmet az aeroszolok ellen [7]. Mindazonáltal, ha fertőzött személy ilyen jobb minőségű 
maszkot visel, az jelentősen csökkenti az aeroszolok képződését [7]. Az aeroszol részecskék által 
okozott fertőzés kockázatának csökkentése érdekében egyéb megelőző intézkedéseket kell 
végrehajtani, például a helyiséget szellőztetni kell annak érdekében, hogy az aeroszolok felhíguljanak 
és kiürüljenek, valamint minimalizálni kell a helyiségben való tartózkodási időt. 

A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy egy terheléses EKG vizsgálat ideje alatt a Novaerus 
berendezés alkalmazható-e kockázatcsökkentésre a SARS-CoV-2 aeroszol átvitelének tekintetében. A 
vizsgálat a Holland Kardiológiai Központok (CCN) járóbeteg szakellátó hálózat egyik létesítményében 
történt. 
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Módszer 

Az aeroszolkoncentrációt gyakran lézerdiffrakciós technikával mérik [8]. Ezt a technikát standardként 
használva hitelesítettünk egy új módszert kézi részecskeszámláló alkalmazásával (Fluke 985, Fluke 
B.V. Europe, Eindhoven, Hollandia), amelyet gyakran használnak a levegőminőség értékelésére és 
amely kiküszöböli a lézerdiffrakciós technika hátrányait [8]. A készülék az 1. ábrán látható. 

A járóbeteg-szakellátó létesítményben lévő vizsgálóhelyiség egy 4x4x3 m-es tornaszoba, ahol a 
részecskeszámláló a pácienstől 2,5 m-re, a padlótól pedig 1 méteres magasságba került elhelyezésre. A 
klinika légellátása ~ 4400 m3/óra míg az elszívás ~3700 m3/óra. A klinika teljes alapterülete 350 m2, a 
mennyezet magassága pedig 3 m, így a teljes térfogat 1000 m3, ami 4-5-szörös óránkénti légcserét 
(ACH) jelent. Minden terheléses vizsgálat után a helyiséget egy órán át szellőztették, hogy elkerüljék a 
következő tesztre gyakorolt hatást. 

A CO2 koncentrációt az aeroszolkoncentráció és -állandóság mérésével egyidejűleg határoztuk meg 
különböző szellőztetési körülmények között. Egy kézi Testo 440dP típusú készülékhez (Testo BV, 
Almere, Hollandia) a légcsere mértékének meghatározásához nyomásváltozás-érzékelőt, míg a CO2 
koncentráció mérésnél CO2 / hőmérséklet / relatív páratartalom érzékelőt alkalmaztunk. A kísérletek 
során a hőmérséklet és a páratartalom állandó volt. 

 

1. ábra. A részecskeszámláló, amely kijelzőjén adott méretű részecskék literenkénti számát méri. Az 
aeroszolok keletkezésekor megjelenő részecskék a háttér (por) részecskék különböző frakcióinak 
növekedéseként láthatók. Az emberi tevékenység során keletkező aeroszolok átlagos mérete körülbelül 
5 um [9], melyek a nyál víztartalmának elpárolgása után körülbelül 1-2 um-es aeroszol cseppekké 
válnak. Ezért ezt a mérettartományt használjuk a mesterséges aeroszolok keletkezésénél is; az 
alábbiakban bemutatott mérések az 1 um méretű frakció adatait mutatják, azonban más frakciók 
hasonló eredményeket adnak, és különösen ugyanazt az állandósági/tartóssági időt. 
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Eredmények 

Aeroszol állandóság/tartósság 

Korábban tanulmányoztuk az aeroszolcseppek időbeli és térbeli viselkedését, amelyek egészséges 
személyek beszéde és köhögése során keletkeztek [9]. Bemutattuk azt is, hogyan lehet mesterségesen 
előállítani az aeroszolcseppeket, lehetővé téve számunkra az állandósság/tartósság mérését és ezáltal a 
különböző terek szellőztetési minőségének értékelését [8]. Jelen esetben a részecskeszámlálási módszert 
alkalmaztuk az aeroszol cseppek időbeli állandóságának/tartósságának meghatározására egy 
kardiológiai járóbeteg klinikán, különböző szellőztetési esetek mellett. A méréseket egy 4x4x3 m 
méretű kardiológiai vizsgáló helyiségben végeztük. A 2. ábrán látható az 1,0 mikrométeres 
részecskeszám az idő függvényében normál szellőzés mellett (piros pontok) és a Novaerus berendezés 
működtetése közben (kék pontok). 

Mindkét esetben mesterséges aeroszolok kibocsátása történt az asztalon álló részecskeszámláló körül 5 
méteres körzetben. A mérési adatok alapján egyértelmű, hogy a Novaerus berendezés nagymértékben 
csökkenti az aeroszolok abszolút koncentrációját és időbeli állandóságát/tartósságát is. 

 

 

2. ábra: Aeroszol részecskék száma az idő függvényében. Az aeroszolok kibocsátása mesterségesen 
történt t = 20 s-nál, és az állandóság/tartósság meghatározásra került a szellőzés minőségének 
értékelése céljából. Az állandóság/tartósság jellegzetes ideje > 2 perc „normál” szellőzés mellett és 
ennél rövidebb idő a Novaerus berendezés működése közben. 

 

Terheléses EKG vizsgálat 

A betegeket egy kerékpáros terheléses EKG vizsgálatnak vetették alá. A kísérleti beállításokat a 3. ábra 
mutatja. A terheléses vizsgálat protokollja a következő. A nyugalmi állapotban elkészített EKG-t és 
vérnyomás mérést követően megkezdődött a bemelegítési szakasz, 60 W-os terhelés mellett.  
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Két percenként 20 W-tal megnövelték a terhelést és ellenőrizték az EKG-t és a vérnyomást. Minden 
pácienst arra kértek, hogy tartsa a tempót 50-60 fordulat / perc sebességgel. 

A tesztet akkor fejezték be, amikor elérték a cél pulzus számot ((220 - életkor) * 0,85), vagy ha a beteg 
már kényelmetlenül érezte magát. A teszt időtartamát percekben regisztrálták. Az egyéni teljesítményt 
a maximális munkaterhelés (Watt), a maximális pulzus, az előre jelzett célterhelés százalékos aránya és 
a Rate Pressure Product (RPP) (maximális szívritmus * szisztolés vérnyomás) alapján jellemeztük. 

 

3. ábra. A terheléses EKG vizsgálat aeroszol és CO2 koncentráció méréssel. A Novaerus berendezés a 
pácienstől 2 méterre a földön helyezkedik el. 

Nagy különbségeket tapasztaltunk az aeroszoltermelésben a különböző betegeknél [10]. Ezért úgy 
döntöttünk, hogy ugyanazon betegnél kétszer, különböző napokon végezzük el a méréseket. Az 
eredmények (4. ábra) azt mutatják, hogy a Novaerus levegőfertőtlenítő berendezés nélkül a terheléses 
EKG vizsgálat közben jelentős mennyiségű aeroszol képződik, melynek növekedése ugyanazt a 
tendenciát követi, mint a CO2-é, egyértelműen jelezve, hogy mindkettő a terhelés hatására keletkezik. 

Ezen túlmenően a kardiológiai klinika normál szellőzésének használata esetén perceken keresztül nagy 
koncentrációban megmarad a keletkezett aeroszol, miután egy fertőző személy elhagyta az EKG 
vizsgálót, ami nagyobb átviteli kockázatot jelent. Másrészről a Novaerus készülék működése közben a 
CO2 továbbra is keletkezik, ugyanakkor a kis részecskék mennyisége valóban csökken: a Novaerus 
levegőfertőtlenítő befogja és megsemmisíti a terheléses vizsgálat alatt keletkezett összes aeroszolt. Ezen 
túlmenően a készülék a levegő háttér (por) részecskeszámát is tovább csökkenti. 

Novaerus berendezés nélkül: 
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Novaerus berendezéssel: 

 

2. ábra Az aeroszol részecskék száma (piros pontok, jobb tengely) és a CO2 koncentráció (kék pontok, 
bal tengely) az idő függvényében (vízszintes tengely). A terheléses szívvizsgálat 200 másodpercnél 
kezdődik és 1000 másodpercnél áll le. A Novaerus berendezés üzemelésével végzett kísérlethez (alsó 
ábra) a gépet t = 0 másodpercnél kapcsolták be. 

Következtetés 

Arra a következtetésre jutottunk, hogy a Novaerus levegőfertőtlenítő berendezés olyan alacsony szintre 
csökkenti a terheléses EKG vizsgálat folyamán keletkező aeroszolcseppek mennyiségét, hogy azok 
gyakorlatilag nem mutathatók ki. 
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