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ÚVOD

Pro sterilizaci filtrů byly uvažovány tři metody. První z nich je sterilizace s použitím aerosolu 3% H2O2,

druhá využívá ozonu (03) ve vzduchu jako nosném plynu a třetí metoda založena na tepelné sterilizaci při

75 °C.

Mlha/páry  peroxidu  vodíku  jsou  známy  svou  schopností  dezinfikovat  povrchy.  Jedná  se  o  efektivní

metodu virální i  bakteriální  dezinfekce.1-3 U jejího použití pro sterilizaci  filtru na vzduch ale vyvstává

několik komplikací, které ji dělají pro tuto aplikaci nevhodnou. Filtr je designován pro filtraci suchého

vzduchu a při použití par dochází k jeho kondenzaci na povrchu filtru, což vede ke zhoršené propustnosti

par skrz filtr do všech částí plastového těla filtru. Filtr je navíc po skončení sterilizace mokrý a je nutné ho

vysušit. Tyto praktické problémy vyústily v to, že jsme tuto metodu prakticky netestovali.

Ozon  je  velmi  silné  oxidační  činidlo.  Rozkládá  za  vzniku  hydroxylových  radikálů  s významnými

dezinfekčními účinky.4-6 Ozonizátory jsou běžně dostupné, levné a snadné na provoz a často se používají

k bakteriální  sterilizaci  velkých  prostor  v gastronomických  provozech.  Jeho  nevýhodou  je  toxicita  i

v relativně nízkých koncentracích. Jeho použití pro sterilizaci filtrů je výhodnější než páry H 2O2, protože

snáze  prostoupí  strukturou  filtru  a  dostane  se  do  všech  částí  plastového  těla  filtru.  Při  vyšších

koncentracích, které se ukázaly jako lepší  pro dostatečnou sterilizaci  v  rozumně dlouhé době, je ale

nutné  s ním  pracovat  za  přísnějších  bezpečnostních  pravidel  a  jeho  nezreagované  zbytky  vést  do

ozonového  lapače,  který  zajistí  jeho  kompletní  zachycení  a  likvidaci.  Díky  jeho  toxicitě,  ne  zcela

stoprocentnímu  sterilizačnímu  účinku  při  nízkých  koncentracích  a  nutnosti  pořizovat  dodatečné

vybavení (ozonizátor, rozvod plynů a lapač) jsme nakonec pro sterilizaci kartušových filtrů vybrali jako

nejvhodnější metodu tepelné sterilizace. 

Třetí metoda sterilizace využívá zvýšené teploty pro zničení proteinové schránky virů obalené lipidovou

vrstvou a jejich následnou inaktivaci. Studie z vědecké literatury ukazují, že lze dosáhnout sterilizace již

od teplot dosahujících 56°C. Při teplotě 75 °C bylo dosaženo sterilizace za dobu 15 minut. V našem testu

sterilizace teplem jsme použili dobu 60 min a teplotu 75 °C, což se ukázalo jako dostačující pro sterilizaci

filtrů. Tato metoda sterilizace je z praktického hlediska nejsnáze proveditelná, nevyžaduje žádné drahé

nebo speciální vybavení a je také velmi účinná. 

METODIKA

Plastové tělo filtru bylo odstraněno a byla vyjmuta samotná filtrační membrána (A) a těsnění (B), které

ukotvuje filtr po obvodu filtru (Obrázek 1). Tyto dvě části jsou zásadní pro správné fungování filtru a

proces sterilizace nesmí poškodit jejich funkčnost.  Vliv  sterilizačního procesu na změny v  chemickém

složení  a  struktuře  těchto  dvou  zásadních  částí  filtru  byl  studován  na  elektronovém  mikroskopu.
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Následně  byla  filtrační  membrána  definovaným  způsobem  kontaminována  roztokem  virionů

pseudotypizovaných VSV-G HIV-1 částic a vystavena sterilizaci. 

Obrázek 1: Vnitřní části filtru typu P 3R, kde (A) je těsnění po stranách filtru a (B) samotná filtrační
membrána.

Celé nepoškozené filtry vystavené vybraným podmínkám sterilizace byly také testovány na komerčním

parafinovém zmlžovači, který se používá pro testování funkčnosti filtrů. Tyto testy byly provedeny ve

spolupráci s výrobcem filtrů firmou AVEC CHEM s.r.o.

Podmínky sterilizace

Ozon byl generován pomocí přístroje Netech NT-BP (7 g O3/h) ze vzduchu při nastaveném výkonu 10 % a

průtoku  16,63  ml/s.  Výpočtem  stanovená  koncentrace  ozonu  v nosném  plynu  byla  250  ppm,  tato

hodnota ale nebyla experimentálně ověřována.

Sterilizace horkým vzduchem byla provedená v sušárně s nuceným prouděním při teplotě 75 °C po dobu

60 min.

VÝSLEDKY TESTŮ

V prvním kroku bylo sledováno, zda sterilizační procedura (ozon a tepelné sterilizace) mění strukturu a

chemické  složení  filtrační  membrány  a  těsnění  po  stranách  membrány.  Na  Obrázek  2 jsou  snímky

povrchu membrány a těsnění před sterilizací,  po ozonizaci a po tepelné sterilizaci.  Sterilizační proces

nezpůsobil žádné změny ve struktuře obou materiálů, který by mohl ohrozit jejich správnou funkčnost.
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Chemické složení by se mohlo měnit zejména u ozonizace (oxidace a nárůst obsahu kyslíku), ale ani to se

nepotvrdilo. Chemické složení materiálů po sterilizační proceduře zůstalo nezměněné (Tab. 1).

Obrázek 2: Struktura povrchu filtračních membrán a těsnění ukotvující membránu po stranách filtru.
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Tab. 1: Chemické složení filtračních membrán a těsnění před a po sterilizaci.

PRVKOVÉ SLOŽENÍ FILTRAČNÍ MEMBRÁNY PRVKOVÉ SLOŽENÍ SILIKONU

 Před Po O3

Po 75 °C
vzduch  Před Po O3

Po 75 °C
vzduch

Prvek hm.% hm.% hm.% Prvek hm.% hm.% hm.%

O 39,3 38,5 39,4 C 92 92,6 92,6

Si 21,8 22,3 24,4 O 7 6,8 6,6

C 20 17,1 16,7 Si 0,4 0,3 0,1

Na 4,9 5,1 6,1 Al 0,3 0,1 -

Ba 4,7 5,9 6,1 K 0,2 0,1 0,1

Ca 3,8 0,3 1,4 Na - 0,1 0,2

Al 3,1 2,5 2,7 Cl - - 0,2

K 2,1 2,5 2,9 S - - 0,1

Cl 0,3 0,4 0,4

Mg - 0,2 -

F - 1,5 -

V dalším kroku byla testována sterilizace pomocí ozonu. Nejdříve byl proveden test sterilizace roztoku

virionů, kterým byl za podmínek popsaných výše probubláván ozón po různě dlouhou dobu (Obrázek 3).

Z Obrázek 3 je patrné, že použité podmínky sterilizace nebyly dostatečné pro zničení všech virů v roztoku

připraveného z 5 ml roztoku virionů obsahujících 9×105 virionů/ml a 15 ml fosfátového pufru. Účinné

sterilizace by bylo možné dosáhnout prodloužením doby nebo zvýšením koncentrace ozonu v nosném

plynu.   
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Obrázek 3: Procentuální počet buněk infikovaných virionem při probublávání roztoku s viriony ozonem
po různě dlouhou dobu.

V další fázi byly kruhovité výseky filtrační membrány (B, Obrázek 1) ponořeny a protřepány po dobu 30 s

do roztoku, který obsahoval 9×105 virionů/ml. Filtry byly poté usušeny při teplotě 30 °C. Takto infikované

filtry  byly vystaveny sterilizaci  ozonem za různých podmínek a také tepelné sterilizaci  při  75 °C.  Na

obrázku 3 je vidět, že účinnost sterilizace ozonem za použitých podmínek nebyla dostačující, což by opět

šlo dále vylepšit prodloužením doby sterilizace nebo zvýšením koncentrace ozonu v nosném plynu.

Tepelná sterilizace filtrů  se  ukázala  jako velice účinná.  Jako jediná z testovaných způsobů sterilizace

dosáhla 100 % účinnosti (Obrázek 4). Jelikož se jedná o velice spolehlivou metodu bez jakýchkoliv nároků

na  obsluhu,  lze  ji  pro  sterilizaci  filtrů  typu  P3  R  doporučit.  Tento  způsob  sterilizace  byl  podrobně

studován americkým institutem pro kontrolu potravin a léčiv a lze jej považovat za spolehlivý. Studie

amerických vědců je k této zprávě přiložena jako příloha. 
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Obrázek 4: Procentuální počet buněk infikovaných virionem při sterilizaci filtrů po tepelné sterilizaci při
teplotě 75 °C.

Zkouška parafinovým olejem na průnik částic filtrem byla provedena dle normy ČSN EN 143 na přístroji

Lorenz Meβgerätebau FMP 03. Měření probíhala ve spolupráci s firmou AVEC CHEM s.r.o. Velikost částic

má normální logaritmické rozdělení se středním Stokesovým průměrem částice 0,4 µm a logaritmická

směrodatná odchylka je rovna 0,26. Objemový průtok vzduchu filtrem při zkoušce byl 95 l/min. Měření

probíhalo po dobu 3 minut. Maximální průnik zkušebního aerosolu dle normy ČSN EN 143 parafinovým

olejem pro filtry třídy P3 je 0,05 %. Výsledky získané pro různé typy sterilizace jsou uvedeny v  Tab. 2.

U všech testovaných podmínek sterilizace nebyla překročena limitní hodnota propustnosti filtru rovná

0,05 %. Lze tedy tvrdit, že sterilizační procedury za použitých podmínek nezhoršují propustnost filtru pro

částice větší než 100 nm.

Tab. 2: Zkouška parafinovým olejem na průnik částic filtrem.

Avec protičásticový filtr P3 R, TH3/TM3 P R SL

Sterilizace Permeabilita (%) Odpor filtru (Pa)

10 % O3 60 min 0,00011 270,6

25 % O3, 10 min 0,00002 281,6

75 °C, 1 h 0,00003 264,1

75 °C, 12 h 0,00011 265,7

90 °C, 20 min 0,00005 273,7

Tepelná sterilizace filtrů
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ZÁVĚR

Pro sterilizaci filtrů byla použita ozonová a horkovzdušná sterilizace. Obě tyto metody nemají negativní

vliv na vlastnosti materiálů, ze kterých je vyrobena filtrační membrána a těsnění po krajích membrány

(testováno pomocí SEM a parafinové zkoušky na průnik částic).  Sterilizace ozonem za zde zvolených

podmínek sterilizace nebyla dostatečná (prodloužení doby sterilizace nebo zvýšení koncentrace ozonu

by účinnost ozonové sterilizace zvýšilo). Ozon je ovšem při použitých koncentracích toxický a pro práci

s ním by bylo  nutné pořídit  vhodné vybavení  a  dbát  zvýšené opatrnosti.  Na druhou stranu tepelná

sterilizace  je  jednoduchá  a  bezpečná  metoda,  při  které  zůstanou  vlastnosti  filtru  zachovány.

Doporučovali bychom tepelnou sterilizaci jako dobrou, jednoduchou, bezpečnou a účinnou metodu pro

sterilizaci protičásticových filtrů P3 R, TH3/TM3 P R SL.
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