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Fakultní nemocnice v Arhusu:
Boj pro  legionelle 
skončil úspěšně. 

Nezávadná voda
bez použi  toxických chemikálií

Nadlimitní hodnoty bakterie legionelly jsou 
strašákem každé nemocnice. Nejinak tomu 
bylo ve fakultní nemocnici v Arhusu. S 
generátorem DCW snížili  riziko množení  
bakterie legionely na minimum.  

Prak cky všechny nemocnice, pečovatelské 
domy, školy, sportovní zařízení, bytová družstva 
a  dokonce i hotely  jsou ohroženy legionellou. 
Tato bakterie se vyskytuje ve všech vodních 
systémech. Při teplotách do 20°C se legionella 
nemnoží. Ale jen  do doby, než se teplota zvýší.  
Ideální rozmezí teplot pro legionellu je 20-45°C. 
Za těchto podmínek se velmi rychle množí.  

Rozmnožovací perioda bakterie je 4 hodiny,  
za které se rozdělí na dvě nové bakterie. 
Množení tedy  probíhá  geometrickou řadou a 
za 24 hodin se jejich počet zvýší 64-násobně. 
Zvlášť riziková jsou místa, kde se nacházejí  
lidé se sníženou imunitou  a jsou vystaveni  
možnos  vdechnu   vzduchu, obsahujícího 
legionelly v drobných kapičkách vody. Těmito 
místy jsou zejména sprchy a okolí chladících 
věží.  Generátory DCW jsou používány ve více 
než 20 zemích a v červnu 2017 vstoupili 
prostřednictvím společnos  Unichterm i na 
český a slovenský trh. 

Unichterm 
s.r.o.
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Jørn Nielsen

 

Po instalaci generátoru DCW
nebyla  nákladná renovace potrubí již zapotřebí

V létě 2011 byl Jørn Nielsen, vedoucí úseku  údržby  ve Fakultní nemocnici,  kontaktován 
panem Hjortkærem  Maskinfabrikem, který mu  představil  nové a inova vní řešení pro 
boj s Legionelou a odstraňováním  biofilmu z rozvodů teplé  vody.

Aarhuská fakultní nemocnice dlouhodobě 
vykazovala  zvýšené hodnoty množství 
legionelly v teplé vodě.  Po pečlivém zvážení se 
Jørn Nielsen rozhodl vyzkoušet  tuto novou 
techniku . Generátor ECA byl nainstalován v 
prosinci 2012. Z důvodu kontaminace rozvodů 
biofilmem  bylo rozhodnuto začít s vyšším 
dávkováním.  Produkt generátoru- roztok 
NEUTHOX® - tak byl použit nejen k ničení 
bakterií legionelly, ale i jako účinný prostředek 
pro vyčištění zaneseného potrubí. 

Po několika týdnech provozu byl  proveden  
první odběr  vzorků, a to na stejných čtyřech 
místech, jako před instalací generátoru. 
Výsledky byly velmi dobré. Biofilm, živná půda 
pro tvorbu legionely, byl zcela odstraněn.  
Obsah  legionelly se dostal pod hranici 
hygienických limitů. Dávkování bylo nyní 
nastaveno na normální úroveň.  
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“V každé budově, kde se řeší výskyt 
legionelly, by provozovatel měl zvážit
použi  DCW generátoru “ 

Nesprávná konstrukce potrubí
V dubnu 2013 bylo zaznamenáno  výrazné 
zvýšení výskytu legionely u jednoho ze čtyř 
vzorků. Jedna z možných příčin, že generátor 
nepracoval správně, nebo vůbec, byla 
vyloučena.  Technici se poté zaměřili na 
přesnou definici  místa zvýšeného výskytu 
bakterie. Jednalo se o vzdálené oddělení 
budovy A.  Dalším zkoumáním bylo zjištěno, že 
v jedné větvi rozvodného potrubí  je minimální,  
nebo žádný průtok.  V tomto místě tak dochá-
zelo k množení bakterií. Příčinou tedy byla 
nesprávná konstrukce rozvodů teplé vody. 

Počet bakterií na 1 litr

V tomto případě NEUTHOX® pomohl technikům  
v odhalení  slabých míst v rozvodu teplé vody. 
Řešení daného problému spočívalo v obnovení 
cirkulace teplé vody  ve zmíněných větvích. Tím 
se zabezpečilo i dopravení   NEUTHOXu do míst 
množení bakterií.  V říjnu 2013 již všechny 4 
vzorky vykazovaly podlimitní hodnoty množství 
bakterií. 

Závěrem
Jørn Nielsen nikdy nepochyboval o tom, že 
inves ce do DCW generátoru je to nejlepší co 
může pro nemocnici udělat.  V rámci srovnání s 
více rozšířenými a dražšími řešeními, které by 
vyřešily jeho závažné problémy s legionelou, 
vybral to nejlepší. Jeho problém byl nyní  rychle 
a efek vně vyřešen a za rozumnou cenu. Dalším 
bonusem jsou i velmi nízké provozní náklady. 
Některé sekce potrubních systémů Fakultní 
nemocnice v Arhusu byly v provozu již mnoho let 
a termická dezinfekce až k 70°C  již byla z 
hlediska destrukce potrubí značně riziková.  
Výměna trubek by byla velice nákladná a proto 
bylo pořízení ECA generátoru od DCW 
nejsmysluplnějším řešením. Jørn Nielsen je dnes 
velmi spokojený se svým rozhodnu m. Rozvody 
vody jsou bez biofilmu a bez legionelly. 
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Mnoho výhod 

Provozní náklady na ošetření 1000 litrů vody jsou 0,15 Kč! 

DCW  generátor vyžaduje minimální obsluhu, od 
které je požadováno pouze doplňování tabletové 
soli. PLC systém generátoru zajišťuje automa cký 
provoz, dohled nad všemi vnitřními procesy a 
konstantní monitoring nad chodem a výrobou 
Neuthoxu. Dvakrát do roka je doporučena 
kontrola zařízení, výměna vodního filtru  a 
vzduchového filtru a kalibrace ORP sensoru, aby 
byla zajištěna správná zpětná vazba se systémem 
řízení výroby. NEUTHOX – ekologicky přívě vé 
řešení problému s legionelou. ECA generátor 
vyrábí Neuthox z běžné soli, vody a elektrřiny. 
Kapalina Neuthox je ekologická a po oxidaci se 
opět přemění v sůl a vodu, což jsou přírodní 
složky prostředí.  Krom toho, že se jedná o 
ekologickou kapalinu, je také nejbezpečnější, 

nejrychleji působící a nejlevnější cestou jak se 
zbavit problémů s legionelou a biofilmem. 
Biofilm v potrubí, nádržích a ohřívačích jsou 
ideálními množírnami různých bakterií. Biofilm 
funguje jako ochranná bariéra bakterií pro  
potencionální tepelné dezinfekci. I při zvýšení 
teploty na 70 °C se nedá biofilmu zbavit. Neu-
thox je vysoce efek vní v zabíjení všech bakterií, 
virů a hub. Má schopnost usmr t Escherichii coli 
za méně než 100 milisekund. Přímé náklady na 
výrobu Neuthoxu jsou přibližně 0,15 Kč/litr. 
Tímto litrem můžeme ošetřit 1000 litrů teplé 
vody .
  

Standardní dávkování je v 
rozmezí od 0,15 – 0,5 ppm  

volného chloru (FAC). Dávko-
vání je řízeno pomocí ORP 

senzoru s nastaveným 
potenciálem 550 mV, který 
zaručuje správnou hladinu 

volného chloru.

Unichterm s.r.o.  • Liberecká 20 466 01 • Jablonec nad Nisou 1 • Mobil:+420 777 245 911 • e-mail: stursa@unichterm.cz 


