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Sunuş Kapsamı

• Ultraviyole ışınım tanımı

• Mikrop öldürücü UV (GUV – Germicidal UV)

• Mikroorganizma dezenfektasyonu

• UV-C radyasyon üretimi

• UV-C’nin insan sağlığına etkisi 

• UV-C sistemler

• Dikkat edilmesi gerekenler / Eksiklikler    

UV-C ışın yayan lambalar Covid-19 virüslerinin yayılmasını önleyebilir mi?
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Elektromanyetik Dalga Spektrumu / Işık

Işık, görsel duyarlılığa neden olabilen radyasyon enerjisi şeklinde tanımlanabilir.

380 ila 780 nm dalga boylu radyasyonlar görülür ve “ışık” olarak adlandırılır.
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UV Radyasyon / Işınım

UV-A   315 nm - 400 nm

UV-B   280 nm - 315 nm

UV-C  100 nm - 280 nm

UV-A radyasyonlar atmosferden daha az etkilenirken, UV-B 
radyasyonların %90’ı ozon, su buharı, O2, CO2 tarafından yutulur. 

UV-C’nin tamamı ozon tabakasında yutulur. 
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Mikrop öldürücü UV

Enerjisi yüksek UV-C radyasyonlar: mikrop öldürücü UV: Germicidal UV (GUV)

Mikroorganizmaların UV-C ışınlar ile etkisiz hale getirilmesinde;

- Mikroorganizmanın çeşidi ve yapısal özellikleri

- Uygulanan radyasyonun yoğunluğu ve süresi (dozu)

- Ortamın bağıl nem oranı (%65)
- Radyasyonun dalga boyu etkilidir. 

Ref: CIE 155:2003 "Ultraviolet Air Disinfection"
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Mikroorganizma Dezenfektasyonu

Bakteri, virüs çeşidine bağlı olarak mikroorganizmanın etkisiz hale getirilmesi için gerekli 
radyasyon miktarı farklıdır. 

Radyasyon Dozu (mJ/cm2)  = Radyasyon Yoğunluğu (mW/cm2) x Etki Süresi (sn)

1 log basamak: %90 etkinlik

2 log basamak: %99 etkinlik

3 log basamak: %99,9 etkinlik

Ebola virüsünün yüzeylerde yayılımını önlemede (Sagripanti and Lytle, 2011; Jinadatha et al., 

2015; Tomas et al., 2015) ve influenza için etkili (Jordan, 1961). 

SARS-COV-2 virüs için geçerli bilimsel bir araştırma sonucu yok (CIE, Position Statement, 2020). 
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Standart UV-C mikrop öldürme etkinlik eğrisi
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Ref: CIE 155:2003 "Ultraviolet Air Disinfection"

UV ışınların miktoorganizmaların çoğalmalarının önlenmesindeki etkilerinin 

radyasyon dalga boylarına göre değişimleri (254 nm  max.)
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Lüminesan Işık Üretimi
Alçak Basınçlı Civa Buharlı Lamba (Flüoresan)
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arasındaki dozlarda 

radyasyon enerjisi 

- Sıcak elektrotlu etkinlik 
faktörü (lm/W) yüksek 

- Soğuk elektrotlu ömür uzun 

254nm dalga boylu radyasyonlar 70 

yılı aşkın süredir mikroorganizmaların 

dezanfektasyonu amaçlı kullanılıyor.
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207nm ve 222nm UV – excimer 

207nm Kripton / Bromür 222nm Kripton / Klor

Buonanno, M., et al., Germicidal Efficacy and Mammalian Skin Safety of 

222nm UV Light. Radiat Res 187(4): 483-491, 2017
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İnsan Sağlığına Etkisi

Radyasyon Dozu
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Dalga Boyu (nm)

Farklı dalga boyundaki UV radyasyonlarda doza bağlı 

cilt kızarıklık derecesi (Hausser, 1922; Sliney, 1980)
Deri üst tabakasının farklı dalga boylarındaki ışınımları 

geçirme ve yansıtma faktörleri (Strenborg, 1985)

• Cilt ve göz korneasında tahribat 

• UV-C radyasyonlarda cilt kanseri  riski düşük (CIE 187: 2010) 
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Eşik Sınır Değer (TLV)

• ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 
253,7nm’de eşik sınır değer (TLV – Threshold Limit Value) 

8 saatlik uygulamada 6 mJ/cm2

- 172,7cm yükseklikteki insan gözünün 0,002 W/m2 radyasyon yoğunluğuna

maruz kalması (CIE:187). 

• ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 

270nm’de TLV=30 J/m2, 254nm’de TLV=60 J/m2, 222nm’de TLV=240 J/m2

(hiçbir koruyucu cihaz kullanılmayan göz ve cilt için)

UV radyasyonların insan üzerindeki olası olumsuz 

etkileri dalga boyuna, yoğunluğuna ve uygulanma 

süresine, dolayısıyla dozuna bağlıdır. 
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UV-C Sistemler

• Tavana yönlendirilmiş (upper-room) GUV sistemler: ortamda havanın çok iyi 
sirküle edilmesi ve ışınımların kullanıcılara direkt ulaşmasını engelleyici ekranların 
kullanılması gerekmektedir. Virüs önleyici etki ortamın bağıl nem oranına, 
sıcaklığa ve hava akış durumuna bağlıdır. DSÖ tarafından tüberküloz yayılımının 
önlenmesinde etkili olduğu açıklanmaktadır.
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UV-C Sistemler

• Portatif GUV sistemler: zeminde, tavanda yada duvarda kullanılabilen 
cihazlarda direkt insan temasının engellenmesi için gerekli kontrol 
düzenekleri bulunmalıdır. 
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UV-C Sistemler

• İklimlendirme ünitelerine entegre sistemler: Ortam koşullarına uygun 
bakım ve lamba değişimlerinin yapılması önemlidir. Özellikle HEPA (High 
Efficiency Particulate Air) filtreli iklimlendirme ünitelerinde yüksek verimli 
uygulamalar olasıdır (CIE:187).
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Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Eksiklikler

- Bilimsel araştırmaların sonuçları ile elde edilmiş insan sağlığı açısından risk 
oluşmasını önleyici eşik sınır değerler detaylı olarak 254nm için mevcuttur. 

- 270nm ve 222nm için de bazı değerler açıklanmaktadır. Kullanılacak kaynakların 
kesin risk eşik değerleri bilinen dalga boylarında ışınım üretmeleri gerekmektedir. 

- Uygun UVR ölçümleri gereklidir. Ölçüm aletinin kalibrasyon kaynağı önemlidir. 
Genelde 254nm alçak basınçlı civa buharlı lamba kullanılmaktadır. Ölçülen 
radyasyon dalga boyu kalibrasyon kaynağınınkinden farklı olduğunda %10-%50 
arasında spektral uyumsuzluk hatası olabilmektedir. 

- Farklı dalga boylu UV-C radyasyonlar kullanılması halinde, insan sağlığı açısından 
risk oluşturmayacak eşik sınır değerlerin (TLV) belirlenmesi gerekmektedir. 

- LED’lerin GUV amaçlı kullanımları önerilmemekte ve virüs önlemede etkilerinin 
düşük olduğu açıklanmaktadır .

- Covid-19 virüsünün çoğalmasını önlemek için gerekli UV-C dozu henüz 
bilinmemektedir. Hava ve katı yüzeyler olmak üzere iki ayrı uygulama için 
araştırma yapılması gerekmektedir. 
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Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Eksiklikler

- Virüs önleyici etkisi ve sağlık riski açısından, uygulamalarda UV-C ışınımların 
yoğunlukları ve çalışma süreleri cihazlara entegre sensör ve otomasyon
sistemleri ile kontrol edilmelidir. 

- Cilt üzerindeki etkileri konusunda araştırmalar olmasına rağmen, göz 
korneasında oluşabilen rahatsızlıkların (photokeratitis) önlenmesi için gerekli 
güvenlik eşiği konusunda araştırmalar yetersizdir. 

- Piyasada mevcut UV cihazların deklere edildiği gibi sadece UV-C radyasyon 
yaymama olasılıkları vardır. UV-C yanında UV-A ve UV-B radyasyonlar da 
yayılabilmektedir. Bu da cilt kanseri riskini artırabilmektedir. 

- Kısa dalga boylu UV-C ışınımların ortamda ozon miktarını arttırma tehlikesi 
kontrol edilmelidir. 

- Ortamdaki bitki ve eşyalara bozucu etkileri dikkate alınmalıdır. Özellikle 
plastik gibi hassas malzemelerin fotodekrasyonuna neden olabilirler.
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Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Eksiklikler

- Konut gibi genel tüketicilere yönelik UV-C cihazların kullanımı güvenli bulunmamaktadır. 

DSÖ tarafından kesinlikle cilt ve göz ile direkt temas olmaması konusunda uyarılar 

yapılmaktadır. 

- Hastanelerde standart temizlik işlerinde kullanımları giderek artmasına rağmen, hala özel 

kullanım kılavuzu ve standart test prosedürü eksikliği mevcuttur.

- İnsan temasına kapalı oldukları için su arıtma ve iklimlendirme ünitelerine entegre 

kullanımları önerilmektedir. İş güvenliği nedeni ile bu tesislerde bakım ve diğer amaçlarla 

çalışan kişilerin özel koruyucu gözlük, eldiven, kıyafet kullanmaları gerekmektedir. 
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Sonuç

• UV-C ışınımların olumsuz etkileri dalga boyuna, yoğunluğuna ve 
uygulanma sürelerine bağlıdır.

• Cihaz, mikrop öldürme etkinliği yüksek, insan üzerindeki etkileri araştırılmış 
ve sınır eşik değerleri belirlenmiş belli bir dalga boyunda UV-C ışınım 
yaymalıdır. Yayılan farklı dalga boylu ışınımlar varsa filtrelenmelidir. 

• Cihazın yaydığı ışınım yoğunluğu, yayılan radyasyon ile aynı dalga 
boyundaki referans kaynak ile kalibre edilmiş ölçüm cihazı ile ölçülmeli ve 
doğrulanmalıdır. 

• Covid-19 virüsünün çoğalmasını önlemek için gerekli UV-C radyasyon 
dozu henüz bilinmemektedir. 

• UV-C ışınımların cilt ve göz ile direkt teması kesinlikle önlenmelidir. 


