
Podsumowanie badań 
laboratoryjnych i klinicznych

W niezależnych badaniach laboratoryjnych wykazano, że produkty 

alergeny, lotne związki organiczne i cząstki stałe.

zmniejszają ilość patogenów przenoszonych drogą powietrzną, bakterii 

powierzchniowych, zakażeń, stosowania antybiotyków i zapachów.
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BADANIA LABORATORYJNE

Nazwa laboratorium:   NASA Ames Research Center 
    Universities Space Research Association
Lokalizacja laboratorium:  
Data:     luty 2016 r.
Testowane urządzenie:   NV200
Przestrzeń poddana działaniu urządzenia: 0,51 m3 (18 ft3)

Dezaktywacja bakterii Escherichia coli (E. coli)

Cel

Escherichia coli (E. Coli) w aerozolu poddanej działaniu wyładowania stabilizowanego 
barierą dielektryczną.

Metodologia
Urządzenie NV200 umieszczono w komorze bezpieczeństwa biologicznego, a do 
wejścia systemu podłączono rozpylacz kompresorowy w celu rozpylenia cząstek 
bakterii do badań. 

Podsumowanie wyników 
 

nastąpiła deformacja struktury bakteryjnej. Pole elektromagnetyczne wokół cewki 
wyładowania stabilizowanego barierą dielektryczną spowodowało poważne 
uszkodzenia struktury komórkowej, co mogło doprowadzić do wycieku ważnych 
materiałów komórkowych. Eksperymenty z zakresu rekultywacji bakterii potwierdzają 
inaktywację bakterii E. coli w powietrzu po poddaniu jej działaniu wyładowania 
stabilizowanego barierą dielektryczną.

Zdrowa bakteria Bakteria po poddaniu jej działaniu wyładowania 
stabilizowanego barierą dielektryczną
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Redukcja wirusa grypy typu A
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Redukcja o 99,9%

KONTROLA NOVAERUS

Nazwa laboratorium:    Airmid Health Group Ltd.
Lokalizacja laboratorium:   Dublin, Irlandia
Data:      25 kwietnia 2018 r.
Testowane urządzenie:    NV1050
Przestrzeń poddana działaniu urządzenia:  28,5 m3 (1006 ft3) 

Redukcja wirusa grypy typu A

Cel
Ocena skuteczności urządzenia NV1050 w zwalczaniu wirusa grypy typu A.

Metodologia

28,5 m3. Przed rozpoczęciem badań w komorze osiągnięto temperaturę wynoszącą 

NV1050 zostało umieszczone na podłodze na środku komory.

Podsumowanie wyników 
Urządzenie NV1050 skutecznie zredukowało przenoszony drogą powietrzną 
wirus grypy typu A w aerozolu w komorze testowej, osiągając zmniejszenie 
ilości wirusa w powietrzu o 99,9% w ciągu pierwszych 10–20 minut pracy przy 
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BADANIA LABORATORYJNE

Nazwa laboratorium:     Aerosol Research and 

Lokalizacja laboratorium:   Olathe, Kansas
Data:      28 maja 2018 r.
Testowane urządzenie:    NV1050
Przestrzeń poddana działaniu urządzenia:  15,9 m3 (562 ft3)

Redukcja zarodników kropidlaka czarnego

Cel
Ocena skuteczności systemu Novaerus NV1050 w zwalczaniu zarodników kropidlaka 
czarnego w aerozolu.

Metodologia
Zarodniki kropidlaka czarnego rozpylono w szczelnej komorze bioaerozolowej 
przy użyciu rozpylacza suchego proszku. Do wychwytywania stężeń bioaerozoli 

Podsumowanie wyników 

granicy wykrywalności. Rzeczywisty logarytmiczny wskaźnik redukcji liczebności 
zarodników w czasie 60 minut w małym pomieszczeniu jest teoretycznie znacznie wyższy.
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KONTROLA NOVAERUS
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Redukcja ilości bakterii gronkowca złocistego 
opornego na metycylinę (MRSA)

KONTROLA NOVAERUS

Nazwa laboratorium:    Microbac Laboratories, Inc.
Lokalizacja laboratorium:   Wilson, Karolina Północna  
Data:      20 stycznia 2016 r.
Testowane urządzenie:    NV800/NV900  
Przestrzeń poddana działaniu urządzenia:  1 m3 (35 ft3)

Redukcja bakterii  
gronkowca złocistego (MRSA)

Cel
Ocena skuteczności urządzenia NV800/NV900 w zwalczaniu gronkowca złocistego 
opornego na metycylinę (MRSA).

Metodologia
Bakterie rozpylono przy użyciu rozpylacza uderzeniowego z sześcioma 

Podsumowanie wyników 
W ciągu czterech godzin urządzenie NV800/NV900 zmniejszyło ilość bakterii 
gronkowca złocistego o 99,99%.
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BADANIA LABORATORYJNE

Redukcja diestru kwasu sebacynowego i alkoholu 
2-etyloheksylowego (DEHS) oraz toluenu

0          .10          .20          .30          .40          .50          .60          .70          .80

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9Li
cz

ba
 c

zą
st

ec
ze

k

Czas (godziny)

PM1.0 Szybkość dostarczania czystego powietrza 
(Clean Air Delivery Rate, CADR)

NOVAERUS
Prędkość 2

KONTROLA NOVAERUS
Prędkość 1

Nazwa laboratorium:    
Lokalizacja laboratorium:   Trosa, Szwecja
Data:      25 kwietnia 2018 r.
Testowane urządzenie:    NV1050
Przestrzeń poddana działaniu urządzenia: 19,72 m3 (696 ft3)

Cel
Ocena skuteczności cząsteczkowej i molekularnej urządzenia NV1050 w komorze 
badawczej przy użyciu DEHS i toluenu. 

Metodologia
Metoda badawcza: CADR 

DEHS w aerozolu i toluen były wytwarzane w dyszy Laskina i wstrzykiwane do 
pomieszczenia aż do osiągnięcia ustalonego stężenia. Następnie włączono urządzenie 
do oczyszczania powietrza. 

Podsumowanie wyników 
Urządzenie NV1050 osiągnęło minimalną skuteczność, redukując 55% cząsteczek DEHS 
przy niskiej prędkości, i maksymalną skuteczność, redukując 89% cząsteczek DEHS 
przy wysokiej prędkości. W badaniu deklinacji toluenu urządzenie NV1050 usunęło 
90% toluenu w ciągu 6 minut przy wysokiej prędkości i 90% w ciągu 17 minut przy 
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KONTROLA NOVAERUS

Redukcja bioaerozoli
Nazwa laboratorium:     Aerosol Research and 

Lokalizacja laboratorium:   Olathe, Kansas  
Data:      7 grudnia 2016 r.
Testowane urządzenie:    NV800/NV900  
Przestrzeń poddana działaniu urządzenia:  15,9 m3 (563 ft3)

Cel
Ocena skuteczności urządzenia NV800/NV900 w neutralizacji bioaerozoli. 
Urządzenie oceniano pod kątem czterech substancji biologicznych w aerozolu: 
bakterii Staphylococcus epidermidis, bakteriofagu MS2, grzyba kropidlaka czarnego 

laseczki siennej.

Metodologia
Duża, szczelnie zamknięta aerozolowa komora testowa została wykorzystana 
do odtworzenia środowiska potencjalnie skażonego pomieszczenia oraz w celu 
ograniczenia możliwości uwolnienia aerozoli do otaczającego środowiska.

Podsumowanie wyników 
Wyniki testów wskazują, że urządzenie NV800/NV900 było niezwykle skuteczne 
w redukcji żywotności bioaerozoli we wszystkich przeprowadzonych badaniach: 
osiągnięto 99,87% redukcji bakterii Staphylococcus epidermidis, 99,99% redukcji MS2 
(substytutu dla grypy i norowirusa), 98,85% redukcji pleśni kropidlaka czarnego oraz 
86,5% redukcji zarodników laseczki siennej.
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BADANIA LABORATORYJNE
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Redukcja ilości alergenów

Alergen
Roztocze kurzu 

domowego

Roztocze kurzu 

domowego grupa 2

Naskórek kota

Naskórek psa Pyłki

Nazwa laboratorium:    Indoor Biotechnologies Ltd.
Lokalizacja laboratorium:   
Data:      9 września 2016
Testowane urządzenie:    NV800/NV900
Przestrzeń poddana działaniu urządzenia: 1 m3 (35 ft3)

Redukcja alergenów

Cel
Ocena skuteczności urządzenia NV800/NV900 w redukcji alergenów przenoszonych 
drogą powietrzną. 

Metodologia
Badania przeprowadzono przy użyciu urządzenia NV800/NV900 umieszczonego 

3.

Podsumowanie wyników 
W przypadku urządzenia NV800/NV900 uzyskano ogólną redukcję alergenów 
wynoszącą 41,16%, w tym redukcję roztoczy kurzu domowego wynoszącą 38,93%, 
redukcję roztoczy kurzu domowego (grupa 2) wynoszącą 39,46%, redukcję naskórka 

wynoszącą 49,53%.
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Redukcja formaldehydu
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KONTROLA NOVAERUS

Nazwa laboratorium:    Avomeen Analytical Services
Lokalizacja laboratorium:   Ann Arbor, Michigan  
Data:      27 maja 2014 r.
Testowane urządzenie:    NV800/NV900  
Przestrzeń poddana działaniu urządzenia: 1 m3 (35 ft3)

Redukcja formaldehydu

Cel
Ocena skuteczności urządzenia NV800/NV900 w redukcji formaldehydu.

Metodologia
Zbudowano komorę pleksiglasową do testowania redukcji formaldehydu przez 
urządzenie NV800/NV900. Komora ta została również wyposażona w odpowiednią 
wentylację i wewnętrzną cyrkulację powietrza. Obliczona ilość roztworu formaldehydu 
została odparowana w aluminiowym naczyniu ogrzewanym do 120°C przy stałej 
temperaturze płytki grzejnej.

Podsumowanie wyników 
Urządzenie NV800/NV900 zredukowało zawartość formaldehydu ze 100 ppm do 
około 13 ppm podczas 14-godzinnego eksperymentu testowego, co stanowi redukcję 



BADANIA KLINICZNE
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Centra Dializ Fresenius: Vedras i Alverca
Portugalia
Badania wykazały redukcję ilości bakterii przenoszonych drogą powietrzną o 87%, redukcję 
ilości lotnych związków organicznych o 93% i redukcję ilości pleśni wynoszącą do 67%.

Ratunkowy Szpital Uniwersytecki w Bukareszcie
Bukareszt, Rumunia
Badania próbek powietrza wykazały redukcję ilości bakterii przenoszonych drogą 
powietrzną CFU/m3 o 89%, redukcję ilości grzybów przenoszonych drogą powietrzną 
CFU/m3 o 87% oraz redukcję ilości przenoszonych drogą powietrzną bakterii 
gronkowca CFU/m3 wynoszącą do 100%. 

Leopardstown Park Hospital
Dublin, Irlandia
Badania nie wykazały żadnych ognisk MRSA, bakterii , wirusa grypy 
lub norowirusa na oddziałach, na których w ciągu trzech lat zainstalowano urządzenia 

personelu, zmniejszenie nieprzyjemnych zapachów na oddziałach oraz liczby zakażeń 

Royal Free Hospital
Hampstead, Londyn
Testy wykazały redukcję ilości MRSA na powierzchniach o 97%, redukcję TVC na 
powierzchni o 49% oraz redukcję MRSA w powietrzu o 75%.

w szpitalu chorób zakaźnych
Szpital chorób zakaźnych i tropikalnych „Dr V. Babes”
Bukareszt, Rumunia
Badania próbek powietrza wykazały redukcję ilości przenoszonych drogą powietrzną 
bakterii CFU/m3 i grzybów CFU/m3 o 96%. Personel szpitala stwierdził, że system 

Novaerus uzupełnia istniejące środki zwalczania zakażeń i nie wymaga dodatkowej 
interwencji w celu zapewnienia jego nieprzerwanego działania.
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Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego
Łódź, Polska
Wyniki badania mikrobiologicznego wykazały znaczne zmniejszenie liczby 
mikroorganizmów w powietrzu na Oddziale Diagnostyki i Kardiologii Interwencyjnej. 
Od czasu zainstalowania urządzeń Novaerus ilość mikroorganizmów w kolejnych 
badaniach była niska.

Rigshospitalet
Kopenhaga, Dania
Nastąpiło znaczne zmniejszenie ilości bakterii na znajdujących się wysoko 
powierzchniach i parapetach okiennych. W sekcji kontroli, w której nie znajdowały się 
urządzenia, liczba zakażeń wzrosła o 35% w latach 2013–2014. W sekcji z urządzeniami 
Novaerus ogólna liczba zakażeń spadła w tym samym okresie o 23%.

Szpital w Międzyrzeczu
Międzyrzecz, Polska

drogą powietrzną w sali przyjęć na Oddziale Pediatrycznym o 61% i o 19% 

oraz na 
oddziale septycznym chirurgii urazowej
Szpital Uzsoki
Budapeszt, Węgry
Badania wykazały redukcję wskaźników CFU o 82% i redukcję ilości grzybów o 93%. 
Jakość powietrza spełnia obecnie standardy Szwajcarskiej Klasy III (500 CFU/m3 dla 
oddziałów ogólnych).
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