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Coronavirus (COVID-19)

Momenteel is het belangrijkste gezondheidsprobleem ter wereld de 
epidemie veroorzaakt door Coronavirus 2019-nCoV.



UVC- Licht doodt corona
06 mei 2020

Een techniek die virussen uit de lucht ‘zapt’ met een korte golf UVC-licht, is veelbelovend voor 
het beperken van de verspreiding van Covid-19 in openbare binnenruimten.

De technologie maakt gebruik van lampen die continue lage doses UVC-licht uitzenden dat 
virussen en bacteriën kan doden zonder de menselijke huid, ogen en andere weefsels te 
beschadigen, wat het probleem is met conventioneel Uv-licht.

UVC-licht heeft de potentie om een‘ game changer 'te zijn ', zegt David Brenner, hoogleraar 
stralingsbiofysica aan de Columbia universiteit (VS). "Het kan veilig worden gebruikt in 
openbare ruimtes en het doodt ziekteverwekkers in de lucht voordat we ze kunnen 
inademen."

Wetenschappers weten al decennia dat kiemdodend Uv-licht (golflengte rond 254 nm) het 
vermogen heeft om virussen en bacteriën te doden. Ziekenhuizen en laboratoria gebruiken 
kiemdodend Uv-licht om lege kamers en apparatuur te steriliseren. Maar conventioneel 
kiemdodend Uv-licht kan niet worden gebruikt in aanwezigheid van mensen omdat het 
gezondheidsproblemen kan veroorzaken aan de huid en ogen.

UVC-licht, dat een golflengte heeft in het bereik van 205 tot 230 nm, kan geen menselijke 
cellen beschadigen. Maar deze golflengten kunnen wel virussen en bacteriën doden, in de 
lucht of op oppervlakken.

De experimenten van het onderzoeksteam hebben al aangetoond dat ver-UVC effectief is in 
het uitroeien van twee soorten seizoensgebonden virussen (die die hoest en verkoudheid 
veroorzaken). In samenwerking met infectiespecialisten test men het licht nu tegen het SARS-
CoV-2-virus. "Met bemoedigende resultaten", aldus Brenner



Als hij breed wordt toegepast, heeft de technologie volgens Brenner de potentie om toekomstige epidemieën en 
pandemieën onder controle te houden. “Ons systeem is een goedkope, veilige oplossing om virussen in de lucht uit te roeien, 
enkele minuten nadat ze zijn uitgeademd, -gehoest of -geniesd. En dat geldt niet alleen voor Covid-19, maar ook voor 
toekomstige nieuwe virussen, evenals meer bekende virussen zoals influenza en mazelen.”Brenner stelt zich voor dat de 
lampen worden geplaatst in allerlei openbare binnenruimtes. De technologie kan gemakkelijk in bestaande 
verlichtingsarmaturen worden ingebouwd en zou kunnen worden ingezet in ziekenhuizen en artsenpraktijken, maar ook in 
scholen, luchthavens, vliegtuigen en andere transportknooppunten.





Technische specificaties

Basis werkingsproces; ultravioletlicht zet op drie frequenties licht om in energie, ook bekend als foto katalisatie, 
hierdoor wordt passerende lucht moleculair gereinigd. Het maakt gebruik van de aanwezige (passerende) zuurstof 
en luchtvochtigheid om vriendelijke oxidanten te creëren.

Getest door TNO

DCAT systemen hebben positieve onderzoeksresultaten op gebied van luchtzuivering technologie welke 
onderzocht is door het erkende onderzoeksinstituut TNO. Hierbij is wetenschappelijk bewezen dat DCAT de binnen 
lucht zuivert van schimmels, virussen en bacteriën. TNO conformeert zich aan de Nederlandse regel- en wetgeving.

Voordelen DCAT-systemen

Geen filters nodig

Eenvoudige installatie/verplaatsbaar

Duurzaam en energiezuinig

Veilig en kosteneffectief

Minimaal onderhoud

24/7 gezonde lucht

Uitstekende testresultaten door wereldwijde onafhankelijke testbureaus, waaronder TNO

Als enige luchtzuiveringsproduct gecertificeerd door NASA

Verwijdert onaangename geuren

Vermindert bacteriën, schimmels en pollen aanzienlijk en maakt virussen onschadelijk

Vermindert fijnstof

Minder ziekteverzuim
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Virussen van de Coronaviridae-familie hebben enkelstrengs 26-36 kbp RNA met positieve ssRNA-polarisatie (+). Het zijn 
ontwikkelde, omhulde virussen. Het 2019-nCoV-virus is de zevende bekende soort in deze familie van virussen die menselijke 
ziekten veroorzaakt. Het 2019-nCoV-virus heeft een bolvorm, 60-140 nm in diameter. het is omgeven door verschillende 
spikes van 9-12 nm lang. waardoor het een corona-achtige uitstraling krijgt. Het 2019-nCoV-virus is nauw verwant (met 88% 
identiteit) aan twee van vleermuizen afgeleide virussen geassocieerd met acute respiratory distress syndrome (SARS) -achtige 
coronavirussen, bat-SL-CoVZC45 en bat-SL-CoVZXC21, met die welke in 2018 in Zhoushan zijn verzameld , in Oost-China, 
maar is genetisch meer verwijderd van SARS-CoV (ongeveer 79%) en MERS-CoV (ongeveer 50%).

De enorme epidemische dreiging maakt het nodig om eenvoudige, gemakkelijk toe te passen, relatief goedkope methoden te 
vinden om het virus te bestrijden, vooral in de lucht, wat de belangrijkste route van overdracht is. Onderzoek doen naar zo'n
gevaarlijke virusstam is echter behoorlijk riskant. Om deze reden is het raadzaam om een surrogaat te vinden dat veilig is 
voor mensen en tegelijkertijd wordt gekenmerkt door een hogere weerstand tegen antimicrobiële activiteiten dan 2019-
nCoV. Het gebruik van bacteriofaag MS2 lijkt de ideale oplossing. Het is een virus dat gewoonlijk wordt aanbevolen voor het 
beoordelen van de effectiviteit van chemische en fysische methoden voor afvalwater, water, organisch afval en 
luchtbehandeling. In de literatuur wordt het voorgesteld als surrogaat van menselijke infectieuze RNA-virussen. MS2-
bacteriofaag is een 20-wandig virus. Evenzo Net als in het geval van 2019-nCoV, is het genetische materiaal enkelstrengs RNA 
met positieve polarisatie.



In tegenstelling tot 2019 is nCoV een onontwikkeld virus, en heeft het een kleiner genoom (het MS2-genoom is een van de 
kleinste tot nu toe bekend, het bevat 3569 nucleotiden en codeert voor 4 eiwitten: rijpingseiwit, lysis-eiwit, manteleiwit en 
replicase-eiwit). Deze kenmerken geven aan dat het beter bestand zou moeten zijn tegen antimicrobiële effecten dan 2019-
nCoV.

De veiligheid van bacteriofaag MS2 wordt aangetoond door het feit dat het wordt gebruikt om E. coli en andere 
Enterobacterales te infecteren. MS2 vertoont een hoge mate van homologie met bacteriofagen van f2, Qβ, R17 en GA. De 
eigenschappen ervan worden met name gebruikt in onderzoek naar de overdracht van geneesmiddelen en beeldvorming van 
kankercellen.

De Fabrikant van de technologie die DCAT in Nederland op de markt brengt heeft de resultaten van tests uitgevoerd in een 
door de FDA (American Food and Drug Administration) geaccrediteerd laboratorium, waaruit bleek dat het gebruik van 
radiale katalytische ionisatietechnologie (RCI technologie) van slechts enkele tot 30 minuten een verlaging van het aantal 
infectieuze deeltjes van bacteriofaag MS2 in de lucht veroorzaakt door meer dan 99 9%.

Gezien de epidemiologische veiligheid van Nederland, is het redelijk om innovatieve technologieën te implementeren om de 
mogelijke verspreiding van Coronavirus 2019-nCoV te voorkomen.

Active Pure-technologie - virussen                                                                                                                     
Deep Clean Air Technologie brengt producten met RCI technologie op de markt , waarvan de effectiviteit wordt bevestigd 
door gespecialiseerde tests. zo beschermen ze ook hun naaste buren.




