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KDO SMO

Podjetje MODMED d.o.o., ki se že več kot 25 let ukvarja z 
zdravstveno dejavnostjo.

Kot zdravstveno podjetje se počutimo odgovornega za 
omejevanje in preprečitev nadaljnjega širjenja virusa.

Zato smo se odločili, da aktivno pristopimo k iskanju rešitev, ki 
bi po eni strani pomagala v boju s posledicami epidemije in 
hkrati omogačala, da se stanje v družbi čimprej vrne v stabilno 
delovanje. 



NAMEN PREZENTACIJE

Celovit vpogled v problem, ki ga predstavljajo 
aerosoli, kot glavni vir okužbe z virusom Covid-19 in 
predstavitev rešitve, ki učinkovito dopolni obstoječe 
ukrepe ter omogoča, da se vzpostavi bolj varno 
delovno okolje. 



CILJ PREZENTACIJE

Predstavitev tehnične rešitve, ki:
1. omogoča:

• varnejše delovno okolje v sredinah, ki nemoteno 
delujejo v kriznih razmerah (zdravstvo, javne službe);

• ponovno odpiranje šolskih, gospodarskih in drugih 
dejavnosti.

2. upošteva usmeritve, zahteve in priporočene ukrepe stroke 
in temelji na najnovejših znanstvenih ugotovitvah.

3. poda primerjavo med bolj in manj učinkovitimi rešitvami na 
trgu.

4. opozori na ključne kriterije in pasti, ki so pomembni pri 
izboru konkretne izvedbe rešitev.



REFERENČNE INFO
Pri oblikovanju rešitve smo se opirali na vire in usmeritve:

• NIJZ – Priporočila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v 
času širjenja virusov SARS-CoV-2, 3.11.2020 in navodila za prezračevanje
prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19
4.11.2020/za posamezne dejavnosti 17.11.

• Raziskava Nemškega inštituta: Universitat der Bundeswehr Munchen: Can 
mobile indor air cleaners effectively reduce an inderect risk of SARS-CoV-2 
infection by aerosols?, August 7, 2020 (dokument v prilogi)

• Dr. Thomas Voshaar, Chefarzt und Ärztlicher Direktor am Bethanien-
Krankenhaus (Intervjuji, članki, druge video vsebine, junij 2020)

• Dr. Matej Kanduč (Jožef Štefan), dr. Andrej Rozman (Klinika Golnik), dr. Alojz 
Ihan

• Zoran Simonović (Nijz Mb) – (Vadba , tuje raziskave (25.000 primerov okužb 
– le 6% na prostem (večje skupine))

• School of Public Health, University of Maryland



PROBLEM

AEROSOLI – VIR OKUŽBE V ZAPRTIH 
PROSTORIH

*Vir: Trotec 



UČINEK PROBLEMA V DRUŽBI –
POVZETKI 1/3

Najbolj kritični učinki problema in dosedanjih ukrepov: (strogi ukrepi)!

• možnosti prenosov okužb v bolnišnicah in DSO ter drugih sredin, kjer je virus 
dokazano prisoten;

• izjemno težke razmere v zdravstvu:
• izgorelost zdravstvenega kadra; 
• daljše čakalne dobe za zdravniške preglede (dodatno prezračevanje med 

posameznimi pacienti);
• dolge čakalne vrste pred zdravstvenimi ustanovami, bolniki čakajo v 

nezdravih razmerah na vstopnih točkah;
• odpovedi in zamiki določenih specialističnih pregledov, fizioterapij in 

drugih terapij;
• ...  

• dolge čakalne vrste pred poštami, bankami, lekarnami,... zaradi posamičnih 
obdelav;



UČINEK PROBLEMA V DRUŽBI –
POVZETKI 2/3

• zaprte šole in univerze - šola na daljavo:

• otežena izvedba - neenake možnosti za vse, obremenjenost omrežja 
• omejene možnosti izvedbe učni program - zaostajanje z učnim 

programom, 
• otežena izvedba ocenjevanja,
• pomanjkanje socialnega stika  - druženja z vrstniki, dodatna 

asocializacija, ki je že tako izziv pri mlajših generacijah,
• hude duševne stiske otrok in staršev, 
• težave z varstvom, ...



UČINEK PROBLEMA V DRUŽBI –
POVZETKI 3/3

• zaprtje gospodarskih, turističnih in kulturnih dejavnosti:

• Izguba (prekinitev) poslov in prihodkov;
• stiska podjetnikov – razmišljanja o zapiranju podjetij tudi tistih z dolgo 

tradicijo; 
• velike finančne izgube, nekateri na robu preživetja (bankroti, stečaji, 

hude osebne stiske, ki vodijo v težja dejanja);
• prisilna odpuščanja – tudi kakovostnih kadrov v katera so podjetja 

vlagala.



UČINEK PROBLEMA V DRUŽBI

Najbolj kritični učinki problema in dosedanjih ukrepov na nivoju posameznika, 
organizacije in družbe v celoti:

• Težke ekonomske, finančne in materialne posledice;
• Hude duševne in socialne stiske predstavnikov vseh generacij (psihološka 

kriza);
• Delo na črno;
• Zniževanje delovne kondicije vseh, ki so na čakanju – kar bo vidno šele takrat, 

ko se bodo zaposleni vrnili v delovno okolje;
• Zniževanje učne kondicije šolarjev in študentov;
• Nehumane razmere;
• ... 

Ti učinki so že vidni in se stopnjujejo ter poglabljajo s trajanjem ukrepov, kar bo 
dodatno otežilo stabiliziranje situacije po zaključku epidemiološke krize. 



OBSEŽNOST PROBLEMA - VIRI OKUŽBE

cca. 80% preko aerosolov

cca.20%* 
kapljično in     
s kontaktom

* Povzeto po dr. Thomas Voshaar, junij 2020



MASKE IN AEROSOLI

• Maske ščitijo v prvi vrsti pred 
kapljično okužbo, posebej so 
učinkovite v kombinacijo z 
ohranjanjem razdalje.

• Aerosoli, ki nastajajo v zraku 
kljub nošenju mask, so še vedno 
lahko potencialno okuženi z 
virusi ter predstavljajo tveganje 
za posredno okužbo v kolikor se 
zraka v prostoru ne prečisti.

• Maske sicer delno zadržijo 
širjenje aerosolov, a ne v celoti.



ZAKAJ MASKE NE ZADOŠČAJO?   

• Tehnični faktor: 

• Večina mask ne zapre povsem dihalnih poti, kar je logično, saj so 
maske standardnih velikosti, mi pa imamo različne oblike in velikosti 
obrazov.  

• Človeški faktor: 

• Nepravilno nošenje mask
• Ljudje maske ponavadi snamemo takoj, ko smo sami v prostoru in si 

jih zopet nadanemo, ko nekdo pride. 

V vmesnem času pa smo v zrak „spuščali“ aerosole, ki se zbirajo v tako 
imenovane aerosolne oblake, kateri se v zraku lahko ohranjajo več ur. 



OSNOVNA REŠITEV

PREČIŠČENJE ZRAKA V ZAPRTEM 
PROSTORU

Pomembno vprašanje:
Kako pogosto moramo zračiti?



STANDARDI – IZMENJAVA ZRAKA 1/2

Priporočeno število izmenjav zraka/h za učinkovito prezračevanje:

• 4 – 8 izmenjav zraka/h za prostore, kjer je manjše tveganje 
posredne okužbe*: (>6)

• učilnice;
• pisarne, sejne, konferenčne sobe;
• restavracije in drugi gostinski obrati, hoteli;
• kozmetični in frizerski saloni;
• fitnesi in drugi prostori za vadbe;
• klicni in kontaktni centri;
• trgovine;
• proizvodni obrati; 
• ...  

*Vir: Študija: Universitat der Bundeswehr Munchen



STANDARDI – IZMENJAVA ZRAKA 2/2

• 12 – 15 izmenjav zraka / uro za prostore, kjer je nivo tveganja 
posredne okužbe višji – v prostorih, kjer je virus dokazano prisoten*:

• rdeče in sive cone;
• bolnišnice in rehabilitacijski centri;
• domovi za ostarele in drugi SVZ-ji;
• čakalnice v zdravstvenih ustanovah; 
• fizioterapije in terapevtski prostori; 
• lekarne; 
• proizvodni obrati (HASAP standard);
• ...

*Vir: Študija: Universitat der Bundeswehr Munchen



MOŽNI UKREPI (NAČINI)  / 
IZVEDBA

1. zagotavljanje zadostnega in učinkovitega prezračevanja (dovajanje 
čistega zunanjega zraka) – „naravno prezračevanje“

2. dodatno prezračevanje s centralnim prezračevalnim sistemom

3. dodatno lokalno prezračevanje z nadzorom možnosti prenosa 
okužbe po zraku z visoko učinkovito filtracijo zraka



NARAVNO PREZRAČEVANJE – IZZIVI 1/3

Naravno prezračevanje je nedvomno nezamenljivo, saj omogoča dovod kisika v 
prostor, vendar ima v vlogi ukrepov v boju proti okužbam z virusi, določene 
izzive in težko zagotovi prej omenjene standarde:

1. Omejene možnosti odpiranja oken ali celo brez teh možnosti:

• Veliko je sejnih sob, konferenčnih dvoran, ki sploh nimajo dnevne 
svetlobe. 

• Eni prostori to imajo, a so okna fiksna in se jih ne da odpirati. Celo 
novejše gradnje imajo s tem velike izzive.



NARAVNO PREZRAČEVANJE – IZZIVI 2/3

2. Izzivi letnih časov: 
• Prezračevanje v zimskem času – dodatni problemi:

• Izguba energije: stalni dotok hladnega zraka (večji strošek ogrevanja)

• Negativen vpliv na zdravje: Temperaturni šoki pri stalnem odpiranju 
oken tam, kjer so ljudje, ki imajo že tako nizko raven odpornosti, je še 
bolj tvegano za dodatne vplive na zdravstveno stanje, učenci v šolah,...

• Povečano onesnaženje zaradi kurilne sezone: pozimi izjemno veliko 
onesnaževanja z delci, kar dodatno slabša kakovost zunanjega zraka in 
posledično tudi notranjega, v kolikor redno odpiramo okna – zadnja 
leta veliko opozoril, da naj bodo ljudje v zaprtih prostorih zaradi 
slabšega zunanjega zraka. Onesnaženje okolja je tukaj velik problem.

• V spomladanskem času so izziv alergeni v obliki cvetnega prahu, ki dodatno 
dražijo dihalne poti.



NARAVNO PREZRAČEVANJE – IZZIVI 3/3

3. Izziv človeškega faktorja:

• Dodatne obremenitve: Vprašanje: Kdo bo skrbel za konstantno odpiranje 
oken? – Posebej, ko je veliko dela (kot je npr. v rdečih conah, na intenzivnih 
oddelkih,... ) in je omejeno število zaposlenih, ki so v prostoru prisotni in po 
navadi polno zasedeni z delovnimi nalogami. (javne izpovedi delavke in 
delavcev, ki si komaj lahko vzamejo čas za na wc – delo v rdečih conah) 

• Motnje delovnega in učnega procesa: Nič manj to ni dodatna obremenitev 
za tiste zaposlene, ki se morajo posvetiti 100% svojemu delu. Enako se zmoti 
učni proces v šolah.



PREZRAČEVANJE S KLASIČNIMI 
CENTRALNIMI PREZRAČEVALNIMI SISTEMI -
IZZIVI

• Izkazalo se je, da lahko predstavljajo centralni prezračevalni sistemi v času 
epidemije, ko je nevarnost okužbe z virusi preko aerosolov v zraku, velika, 
celo povečano tveganje, saj ni zadostne kontrole. 

• Običajno filtri niso zadosti učinkovit, da bi lahko prečistili delce v velikosti 
0.1-0.3um, kot je velikost virusov. 

Za prečiščevanje delcev teh velikosti so potrebni filtri visokega razreda 
učinkovitosti, kot so HEPA filtri.

• Sodobnejši in bolj zmogljivi sistemi običajno zahtevajo večje posege v 
infrastrukturo posameznih stavb



REŠITEV

MOBILNI ČISTILNIKI ZRAKA



REŠITEV – ČISTILNIKI ZRAKA

• Mobilni čistilniki zraka so čistilne 
naprave, ki prečistijo onesnažen in 
okužen zrak in v prostor vračajo zrak, 
ki je očiščen vseh nečistoč, virusov, 
bakterij. 

• Odločilno je dovajanje velike 
količine čistega zraka v prostor in 
povezano redčenje koncentracije 
aerosolov.

• Samo tako je mogoče doseči 
določen domet delovanja in 
ustvariti »čiste cone«.

• Ključna razlika med različnimi 
čistilniki so dejavniki učinkovitosti

PRIMER:

Na sprednjem delu se zrak iz prostora vsesava v 
bližini tal, potuje skozi filter H14 in pod kotom 
360° izpihava navzgor. 

S tem se ustvari pretok čistega zraka, ki zrak z 
vsebnostjo aerosolov v prostoru potiska 
navzdol proti odprtini za vsesavanje zraka.



REŠITEV – MOBILNI ČISTILNIK ZRAKA 1/3

PREDNOSTI: z vidika osnovnih lastnosti naprav:

• Učinkovito preprečuje okužbe z virusi prisotnimi v aerosolih v zraku.

• Čisti zrak, brez virusov, ohranja primeren nivo vlage v prostoru.

• Ustreza vsem priporočilom stroke in higienskim standardom:
• ,

• filtriranje delcev velikosti 0,1 – 0,3um (virusi); 

• HEPA H14, 99,995% učinkovitost; 

• max.pretok zraka in število izmenjav zraka v prostoru;

• Vsakodnevni samočistilni proces – dekontaminacija in regeneracija filtra

• ...



REŠITEV – MOBILNI ČISTILNIK ZRAKA 2/3

PREDNOSTI:

• Rešitev, ki se lahko implementira takoj (!)

• Brez posegov v obstoječo infrastrukturo (potrebna le vtičnica za dovod električne 
energije – 220V)

• Energetsko učinkovito: 

• nizka poraba samih čistilnikov;

• ni dodatnih izgub energije zaradi izmenjav zraka s hladnim zunanjim zrakom; 

• ohranja se temperatura prostora.



REŠITEV – MOBILNI ČISTILNIK ZRAKA 2/3

PREDNOSTI: z vidika namestitve, zagona in infrastrukture

• Rešitev, ki se lahko implementira takoj (!)

• Brez posegov v obstoječo infrastrukturo (potrebna le vtičnica za dovod električne 
energije – 220V)

• Energetsko učinkovito: 

• nizka poraba samih čistilnikov;

• ni dodatnih izgub energije zaradi izmenjav zraka s hladnim zunanjim zrakom; 

• ohranja se temperatura prostora.



REŠITEV – MOBILNI ČISTILNIK ZRAKA 3/3

PREDNOSTI: z vidika uporabe in delovanja

• preprosta uporaba - nastavitev režima dela ob namestitvi, samodejno delovanje

• 100% varno, ljudem in okolju prijazno, brez kemikalij

• brez dodatnega ogrožanja zdravja (prepih hladnega zraka) 



STANDARDI PREZRAČEVANJA –
IZMENJAVA ZRAKA

Število izmenjav zraka pri različnih pretokih zraka skozi čistilnik z vgrajenim 
filtrom:

* Pri višini prostora 2,5 -3 m.



NARAVNO PREZRAČEVANJE

• Režim prezračevanja 
(1x10minut/h - prepih)

• Število izmenjav (1x/h)

• Velika izguba toplote = ob 
konstantnem odpiranju oken –
v vseh prostorih 

• Onesnažen zrak

ČISTILNIK ZRAKA

• Režim prečiščevanja zraka 
(neprekinjeno)

• Število izmenja zraka (4-8x/h ali 
12-15x/h v bolj rizičnih)

• Izguba toplote = minimalna -
prihranek energije

• Manj občutljiv na zunanje 
onesnaženje

PRIMERJAVA NAČINOV PREZRAČEVANJA 1/2



NARAVNO PREZRAČEVANJE

• Prepih s hladnim zrakom -
zdravju škodljiv

• Motnja v delovnem/učnem 
procesu

• Človeški faktor - zadolžitev

ČISTILNIK ZRAKA

• Izmenjava zraka s sobno 
temperaturo

• Neprekinjen tok dela/učenja

• Nastavitev – samodejno 
delovanje

PRIMERJAVA NAČINOV PREZRAČEVANJA 2/2



TRG MOBILNIH ČISTILNIKOV ZRAKA

• Ponudba je velika. A le malo učinkovitih, ki ustrezajo kriterijem za ukrepe 
preprečevanja okužbe z virusi.

• Groba delitev mobilnih čistilnikov zraka za zaprte prostore:

• Čistilniki za domačo uporabo (hiše, stanovanja, manjše pisarne, ...)

• Čistilniki za profesionalno uporabo (bolnišnice, zdravstveni domovi, domovi 
za ostarele, vsi socialno-varstveni zavodi, šolske učilnice, vrtci, pisarne, 
banke, pošte, restavracije, hoteli, fitnes centri, kozmetični in frizerski saloni, 
trgovine, proizvodni obrati,.... )

• Industrijski čistilniki zraka (večji proizvodni obrati in hale,...)



Za domačo uporabo

• Različne izvedbe - Poudarek na 
dizajnu

• Nižji pretok od 180 – 350 m3/h 
izmenjava zraka 1,5 - 2,9 x na uro v 
prostoru 40m2, 3m višine stropa.

• Filtri nižjega razreda, ki ne zadržijo 
delcev 0,1-0,3um (virusi) 

• Dekontaminacija filtra omejena ali 
nemogoča

• ...

* ni primeren za ukrep preprečevanja 
virusne okužbe v delovnem okolju 

Za profesionalno uporabo

PRIMERJAVA 

• Robusten, poudarek na 
funkcionalnosti

• Višji pretok min. od 1200 – 2400 
m3/h – izmenjava zraka  10 - 20x na 
uro v prostoru 40m2, 3m višine 
stropa.

• Visoko učinkoviti sistem filtriranja 
(Filtri HEPA – EN1822 Standard)

• Učinkovita dekontaminacija filtra na 
100oC/UV lučka

• ...

* Ustrezen za ukrep preprečevanja virusne 
okužbe v delovnem okolju



LASTNOST

• Pretok zraka preko čistilnega 
mehanizma

• Učinkovit - zaključen krog 
prečiščevanja/filtriranja

• Prečiščevalni sistem – Filtri

• Načini dekontaminacije filtra

• Testiranje delovanja naprav, ne le 
posameznega dela

• Varnost in prijaznost okolju

KRITERIJ UČINKOVITOSTI

• Najmanj 1200 m3/h, kar pomeni npr. 
10 izmenjav zraka na uro v prostoru 
40m2

• Zaključen sistem vsesavanja in 
izpihovanja

• certifikat za ustrezanje standardom 
(filtri (MERV13) ali strožji HEPA H14 
(EN1822), 

• varen način, pogostost (najboljše na 
dnevni ravni)

• Kredibilne neodvisne inštitucije

• 100% varnost, omogoča delovanje ob 
prisotnosti ljudi, brez kemikalij, 

KLJUČNE LASTNOSTI UČINKOVITEGA 
ČISTILNIKA ZRAKA



REŠITEV – MOBILNI ČISTILNIK ZRAKA 
– KAJ PO KONČANI EPIDEMIJI?

Naprava ima še veliko prednosti. Uporabna je tako v času epidemije, kot tudi 
kasneje, ko se delo vrne v ustaljene tirnice. 

Enostavno nadgradi še tako zahtevne higienske standarde kot preventivni 
ukrep in je pomemben gradnik varnega delovnega okolja in zaščite zdravja
pri delu tudi kasneje. 

Iz zraka ostrani tudi vse prašne delce, cvetni prah, bakterije, druge viruse, 
kot so vsakoletni virusi gripe in druge alergene ter ustvarja veliko bolj varno 
in zdravju prijazno delovno okolje.



PRENOS REŠITVE V PRAKSO

PRVI KORAK



PRVI KORAK K REŠEVANJU - NAJVEČJA 
DODANA VREDNOST 1/2

• bolnišnice, domovi za ostarele, zdravstveni domovi, vstopne točke in čakalnice 
(kjer je virus že prisoten) 

• VDC in CUDV- ji (kjer je pravilno nošenje mask težje ali sploh nemogoče 
nadzorovati)

• šole - prva triada (kjer je nošenje mask po mnenju stroke nesmiselno, velika 
motnja učnega procesa)

• zobozdravstvene in specialistične ambulante ter prostori za fizioterapijo (hitrejša 
obravnava, saj se ne izgublja čas z izvajanjem ukrepov naravnega prezračevanja in 
s tem krajše čakalne vrste!)



PRVI KORAK K REŠEVANJU - NAJVEČJA 
DODANA VREDNOST 2/2

• Restavracije in gostinski obrati (nošnja mask nesmiselna zaradi uživanja hrane)

• Kozmetični in frizerski saloni, terapevtske skupine (nepotrebno omejevanje na 
število ljudi)

• Fitnesi in drugi prostori za vadbo (velika koncentracija aerosolov zaradi 
pospešenega dihanja)

• Banke, pošte, lekarne,... (dolge čakalne vrste pred ustanovami v težkih 
vremenskih pogojih)

Kar pomeni, da se lahko na ta način gospodarstvo vrne v 
normalno delovanje in se s tem izboljšajo življenjske razmere. 
Veliko boljša pripravljenost na napovedani tretji val in 
potencialne nove vire okužb.



UČINKOVITI KORAKI K REŠEVANJU  

• UVRSTITEV MOBILNIH ČISTILNIKOV ZRAKA MED NUJNE UKREPE ZA 
PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB PREKO AEROSOLOV

• POZIV MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE VSEM DELOVNIM SREDINAM ZA UPORABO 
ČISTILNIKOV ZRAKA V ZAPRTIH PROSTORIH

• OMOGOČANJE SUBVENCIONIRANJA NAKUPA NAPRAV S 
STRANI EVROPSKIH SREDSTEV (DOBRA PRAKSA: NEMŠKA 
VLADA – ŠOLE)

• SPROSTITEV OMEJITVE DELOVANJA ORGANIZACIJ IN 
PODJETIJ, KI ZAGOTOVIJO VARNO DELOVNO OKOLJE



ZAKLJUČNA MISEL

Strinjamo se s stroko, da so razmere zahtevne in res niso 
enostavne.  

A mi istočasno v prvi vrsti verjamemo, da lahko z vključitvijo mobilnih 
čistilnikov zraka, kot enega izmed nujnih preventivnih in kurativnih 
ukrepov, bistveno pripomoremo k izboljšanju situacije v zdravstvu, 
omogočimo čimprejšnje ponovno odprtje izobraževalnih ustanov, 

gospodarskih ter ostalih dejavnosti javnega značaja. 

Hkrati lahko dosedanje ukrepe naredimo ljudem bolj humane in 
prijazne ter istočasno optimalno učinkovite in varne.

PRAVI ČAS JE V TEM TRENUTKU!



Hvala za vaš čas in pozornost.


