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Въведение
Пандемията от коронавирусно заболяване (COVID-19) ускори търсенето на решения за
контрол, допринасящи за намаляване или дори прекратяване на разпространението на
тежкия остър респираторен синдром „Коронавирус 2“ (SARS-CoV-2), отговорен за
болестта. SARS-CoV-2 обикновено се предава пряко от човек на човек чрез обемни
респираторни капчици (също известни като фомити) или чрез допир до заразени с
вируса повърхности и впоследствие докосване до очите, носа или устата. Налице са все
повече доказателства за предаване на вируса по въздушно-капков път, като големите
респираторни капчици изсъхват и образуват капкови ядра, които могат да останат във
въздуха в продължение на няколко часа. В зависимост от естеството на повърхността и
факторите на околната среда, фомитите могат да останат заразни в продължение на
няколко дни (van Doremalen, 2020).
Използването на бактерицидно UV лъчение (GUV) е важен способ, който може да
намали както разпространението посредством контакт, така и предаването във въздуха
на носителите на инфекция (като бактерии и вируси). GUV в обхвата на UV-C (200 nm –
280 nm), особено 254 nm, се използва успешно и сигурно вече над 70 години, но то
трябва да бъде прилагано внимателно и със знание за коректно дозиране при
необходимите мерки за сигурност. Неподходящото приложение на GUV може да бъде
опасно за човешкото здраве и безопасност. Некоректното дозиране може да доведе до
недостатъчна дезинфекция от преносителите на заразата. Прилагането в домашни
условия не е препоръчително и GUV никога не трябва да бъде използвано за
дезинфекция на кожата, освен когато е клинично обосновано.

Какво е бактерицидно UV лъчение (GUV)?
Ултравиолетовото лъчение е онази част от спектъра на оптичното излъчване, която има
повече енергия (по-къси дължини на вълната), отколкото видимото лъчение, която ние
възприемаме като светлина. GUV е ултравиолетово лъчение, което се използва за
обеззаразяване.
Основава се на биологичното действие на ултравиолетовото лъчение върху живите
организми, като ултравиолетовият спектър се разделя на три части: UV-A се определя
от CIE като излъчване в обхвата на дължината на вълната между 315 nm и 400 nm; UV-B
е излъчване в обхвата на дължината на вълната между 280 nm и 315 nm; а обхватът на
дължината на вълната на UV-C е между 100 nm и 280 nm. UV-C частта от UV спектъра
има най-висока енергия. Въпреки че е възможно унищожаването или увреждането на

микроорганизми и вируси посредством целия спектър на UV лъчения, UV-C частта е найефективна и най- често използвана като GUV.
Лъчистата експозиция, необходима за деактивиране на носител на заразата на 90 %
(във въздух или на повърхност), зависи от условията на околната среда (например
относителна влажност) и вида на разпространителя на заразата. Обикновено варира
между 20 J/m² и 200 J/m² за живачни лампи НН, предимно излъчващи при 254 nm (CIE,
2003). Преди време GUV от 254 nm е показала ефективност при дезинфекция на
повърхности, замърсени с вируса Ебола (Sagripanti and Lytle, 2011; Jinadatha et al., 2015;
Tomas et al., 2015). Други изследвания доказват ефективността на GUV по време на
грипна епидемия в болницата за ветерани в Ливърмор (Йордания, 1961 г.). Въпреки
съществуващите изследвания, понастоящем няма публикувани данни за ефективността
на GUV срещу SARS-CoV 2.

Прилагане на GUV за дезинфекция
UV-C се използва успешно за дезинфекция на вода от много години. Освен това, UV-C
дезинфекцията рутинно се включва в устройства за обработка на въздух, за да се
ограничи натрупването на микроорганизми и дезинфекция на въздуха (CIE, 2003).
До въвеждането на полимерни материали в здравните заведения и наличието на
антибиотици и ваксини, UV-C източниците обикновено са използвани в различни
държави за стерилизиране на операционни зали и други помещения при отсъствие на
персонал (нощно време). Напоследък се възобновява интересът за използване на
устройства за UV-C стерилизация на помещения в здравни заведения, предназначени
за дезинфекция на въздуха и достъпните повърхности в помещението. Такива
устройства могат или да бъдат монтирани стационарно в помещението и да бъдат
експлоатирани за определен период от време, или да бъдат роботизирани устройства,
които се движат около повърхностите в помещенията, за да сведат до минимум
засенчването. За повърхностна дезинфекция, в допълнение на UV-C уредбата за общо
облъчване в помещението, е възможно поставянето на допълнителен UV-C източник в
близост до повърхността, подлежаща на дезинфекция.
В някои страни е проучено ограниченото използване на UV-C лъчение за дезинфекция
на лични предпазни средства по време на пандемии (Jinadatha et al., 2015; Nemeth et al.,
2020).
Налице са все повече доказателства, че използването на UV-C като допълнение на
стандартното ръчно почистване в болниците може да бъде ефективно на практика,
въпреки че трябва да бъдат разработени по-конкретни насоки за приложение, както и
стандартни тестови процедури.
Облъчвателите за индиректно UV-C облъчване обикновено се монтират над височината
на главата в помещенията и работят непрекъснато за дезинфекция на циркулиращия
въздух. Такива източници са успешно използвани за ограничаване на
разпространението на туберкулоза (Mphaphlele, 2015; Escombe et al., 2009; DHHS, 2009).
Въз основа на систематичен литературен преглед, Световната здравна организация
(СЗО) препоръча използването на индиректни GUV за помещения, като средство за
превенция и контрол на туберкулозна инфекция (WHO, 2019).
Някои лабораторни изследвания са установили, че ефективността на индиректната
UV-C дезинфекция зависи от относителната влажност, температурните условия и
циркулацията на въздуха (Ko et al., 2000; Peccia et al., 2001). Escombe et al. (2009)

изследва индиректните GUV в болнично отделение без климатична инсталация в Лима,
Перу и установява значително намаляване на риска от разпространяване на
туберкулоза във въздуха, въпреки високата относителна влажност от 77 %.

Рискове при използване на UV-C
Обикновено, повечето хора не са изложени на UV-C лъчение: UV-C лъчението от
слънцето се филтрира естествено посредством атмосферата, дори на голяма
надморска височина (Piazena and Häder, 2009). Човешкото излагане на UV-C лъчение
обикновено става посредством изкуствени източници. UV-C лъчение прониква в найвъншните слоеве на кожата и едва достига до базалния слой на епидермиса, не
прониква по-дълбоко от повърхностния слой на роговицата на окото. Излагането на
окото на UV-C лъчение може да доведе до фотокератит, много болезнено състояние,
при което чувството наподобява втриване на пясък в окото. Симптомите на фотокератит
се развиват до 24 часа след излагането на лъчението и са необходими още 24 часа, за
да отшумят.
Когато кожата се изложи на високи нива на UV-C лъчение, може да се развие еритема
(зачервяване на кожата, подобно на слънчево изгаряне) (ISO/CIE, 2019). Обикновено
еритемата е по-малко болезнена от ефекта на UV-C лъчението върху очите. Въпреки
това, UV-C предизвиканата еритема може да бъде погрешно диагностицирана като
дерматит, особено когато не е известно, че пациентът е бил подложен на UV-C лъчение
наскоро. Съществуват доказателства, че многократното излагане на кожата на UV-C
лъчение, което причинява еритема, може да доведе до срив в имунната система на
хората (Gläser et al., 2009).
Ултравиолетовото лъчение обикновено се възприема за канцерогенно (ISO/CIE, 2016),
но няма доказателства, че то само по себе си причинява рак при хората. Техническият
доклад CIE 187: 2010 (CIE, 2010) разглежда въпроса, като заключението което е
направено в него е: „Тъй като UV лъчението от живачни UVGI лампи с ниско налягане е
идентифицирано като потенциален канцероген, относителният риск от рак на кожата е
значително по-малък от риска от други източници (например слънцето), на които човека
се излага рутинно. Ултравиолетовото бактерицидно облъчване (GUV) може да се
използва безопасно и ефективно за индиректна дезинфекция без значителен риск от
увреждания, проявяващи се постфактум (след определен период от време), като рак на
кожата".
Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP, 2004 г.) дава
насоки за излагане на ултравиолетово лъчение, включително UV-C лъчение (ICNIRP,
2004 г.): излагане на UV лъчиста експозиция на незащитени очи/кожа не трябва да
превишава 30 J/m² за лъчение от 270 nm дължина на вълната, при която опасността от
увреждане на кожата и очите е най-голяма. Тъй като опасността от UV лъчение зависи
от дължината на вълната, максималната граница на излагане на лъчение с дължина на
вълната 254 nm е 60 J/m². За излъчване от 222 nm границата на максимална експозиция
е по-висока, около 240 J/m². Тези дължини на вълната са били изучени за бактерицидни
цели в (Buonanno et al., 2017; Welch et al., 2018; Narita et al., 2018; Taylor et al., 2020;
Yamano et al., 2020). Препоръчителните (дневни) дози на излагане на UV са дадени в
стандарта IEC/CIE за фотобиологичната безопасност от различни източници (IEC/CIE,
2006).
Типичните източници на UV-C лъчение често имат излъчване включващо различни
дължини на вълните освен UV-C. Някои UV-C източници могат допълнително да

излъчват UV-B или UV-A лъчения, а други източници на UV, използвани за дезинфекция,
декларирани от производителите като UV-C източници, дори могат да не излъчват
лъчение в спектралния диапазон UV-C. Тъй като експозицията на лъчение от такива
източници може да увеличи риска от рак на кожата, е необходимо да се предприемат
предпазни мерки, с цел минимизиране на този риск. При нормална употреба UV
източниците, монтирани във въздуховоди или използвани за стерилизация на вода, не
би следвало да представляват риск за хората. При работа в зона, подложена на
ултравиолетово (UV) лъчение, работниците трябва да носят лични предпазни средства,
като индустриални облекло и индустриални маски/шлемове (ICNIRP, 2010).
Респиратори за цяло лице (CIE, 2006) и защитни ръкавици (CIE, 2007) също могат да
предпазят от UV лъчение.

Измерване на UV-C лъчение
Най-често UV-C лъчението се измерва посредством ръчни UV-C радиометри. В
идеалния случай, всеки радиометър трябва да бъде калибриран от лаборатория, която
е акредитирана по ISO/IEC 17025 (ISO/IEC, 2015), така че калибрирането да може да
бъде проследено в Международната система SI (BIPM, 2019a; BIPM, 2019b). Освен това
е важно да се прави проверка на свидетелството за калибриране и да се приложат
всички корекционни коефициенти, които са дадени при използване на уреда.
Свидетелството за калибриране обикновено е валидно само за източника на UV-C
лъчение, използван при калибрирането; могат да възникнат значителни грешки при
измерване на други видове източници с уреда. Най-често калибрирането на тези уреди
става с помощта на емисионната линия 254 nm от живачна лампа с ниско налягане. Ако
калибрираният уред се използва за измерване на UV източник с дължина на вълната
или спектър на излъчване, значително различаващ се от 254 nm, това може да доведе
до грешки от спектрално несъответствие по-големи от 10 %. Някои UV-C радиометри
могат да бъдат калибрирани, така че да отчитат и други дължини на вълната, различни
от 254 nm, например за използване на UV LED източници или ексимерни лампи.
Когато се калибрира UV радиометър, най-добре е лабораторията за калибриране да
попита потребителя какъв тип източник ще бъде оценяван с помощта на инструмента,
така че той да бъде калибриран, като се използва източник със сходен спектрален
състав на източниците, които ще бъдат измервани. Целта е да се намалят грешките от
спектрално несъответствие. CIE 220:2016 дава насоки за характеризиране и
калибриране на UV радиометри. Допълнителна информация за измерването и оценката
на риска от оптични лъчения е предоставена в (ICNIRP/CIE, 1998). В момента CIE и
ICNIRP организират онлайн обучения за измерване на оптични лъчения и тяхното
влияние върху фотобиологичните системи (CIE/ICNIRP, 2020).

Потребителски продукти
Във връзка с настоящото разпространение на пандемията COVID-19, на пазара се
предлагат UV-C продукти за ефективна дезинфекция на повърхности и въздух.
Специфичните насоки, относно безопасността на тези продукти, са отговорност на
международни организации, като Международната електротехническа комисия (IEC) и
не се предоставят от CIE. Настоящият документ изразява позицията на
Международната комисия по осветление (CIE) само по актуалния за момента проблем
за безопасно използване на UV лъченията за бактерицидна дезинфекция. Продуктите,
достъпни за потребителите, обикновено се предлагат на пазара като преносими
устройства. CIE проявява загриженост, че потребителите на такива устройства могат да

бъдат изложени на вредни количества от UV-C лъчение. Освен това, потребителите
могат да използват UV продуктите по неподходящ начин (и следователно да не
постигнат ефективна дезинфекция) или могат да купуват продукти, които в
действителност не излъчват UV-С лъчение.

Обобщени препоръки
Продуктите, които излъчват UV-C лъчение, са изключително полезни при дезинфекция
на въздух и повърхности или стерилизация на вода. CIE и Световната здравна
организация (СЗО) препоръчват да не се използват UV лампи за дезинфекция на ръцете
или друга части на кожата (WHO, 2020), освен ако няма клинична обосновка за това. UVC лъчението може да бъде много опасно за хората и животните, поради което трябва да
бъде използвано само в правилно конструирани продукти, които отговарят на
изискванията за безопасност, или при строго контролирани обстоятелства, при които
безопасността е първи приоритет, т.е. гарантира се, че границите на експозиция
съответстват и не надвишават посочените в ICNIRP (2004) и IEC/CIE (2006) норми. За
правилната оценка на UV лъчението и управлението на риска е изключително важно
коректното му измерване.
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