Oczyszczacz powietrza
Często pacjenci, a także zdrowi członkowie ich rodzin pytają: czy jest sens kupować
urządzenia poprawiające kondycję powietrza wdychanego w pomieszczeniach?
Odpowiedz zawsze brzmi: TAK.
Jak wiadomo człowiek dorosły wykonuje od 12 do 24 wdechów na minutę, każdorazowo wdychając
150 ml powietrza w przypadku kobiet i 200 ml w przypadku mężczyzn. Jeśli weźmiemy pod uwagę
dzieci
to
w
każdej
grupie
wiekowej
proporcje
ilości
wdychanego
i wydychanego powietrza w stosunku do masy ciała są jeszcze bardziej imponujące. Tak jest
szczególnie u niemowląt i małych dzieci, tak aby w miarę wzrastania zmniejszyć się do proporcji
właściwych dla osób dorosłych. Dane te pokazują jak ważny przy tej ilości wdychanego powietrza jest
jego skład i jak duże to ma znaczenie dla naszego zdrowia.
Drogi oddechowe przygotowują wdychane powietrze poprzez:
• regulację temperatury
• nawilżanie
• oczyszczanie
U zdrowych ludzi powyższe mechanizmy mogą stawać się niewydolne w przypadkach:
1. zwiększenia zanieczyszczenia powietrza poprzez: np. spaliny ze szczególnym
uwzględnieniem spalin z silników DIESLA, smog, wyziewy z fabryk w zindustrializowanych
rejonach, grzyby, roztocza, a także zanieczyszczenia powietrza na różnych stanowiskach
pracy: np. u fryzjerów, pracowników fabryk narażonych na wdychanie azbestu w określonych
stężeniach i inni.
2. ostrych warunkach klimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dużych różnic temperatur
na zewnątrz i w pomieszczeniach (zima, lato, pomieszczenia klimatyzowane). U pacjentów
ze schorzeniami układu oddechowego takich jak przewlekłe nieżyty nosa, astma, ostre i
przewlekłe zapalenia oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc występująca głównie u
palaczy tytoniu - naturalne dostosowywanie wdychanego powietrza do potrzeb organizmu
może być niesprawne na każdym etapie oddychania co wynika z istoty schorzenia.
I właśnie wtedy z pomocą mogą nam przyjść urządzenia, o których mowa. Urządzenia te wspierają
nasz organizm w wykonywaniu poprzednio wymienionych funkcji. Trzeba natomiast wiedzieć w jakich
sytuacjach i przy jakich schorzeniach użyć określonego urządzenia aby zapewnić optymalny efekt
jego działania.
Bardzo pomocnym może okazać się np. oczyszczacz powietrza Stadler Form Viktor.
Jest to zaawansowany oczyszczacz powietrza, zaopatrzony w szereg wyspecjalizowanych filtrów, co
daje gwarancję, że po zassaniu i przepuszczeniu powietrza przez nasz oczyszczacz uzyskamy
powietrze w naszym pomieszczeniu wolne od:
•
•
•
•
•
•
•

małych i dużych cząstek roztoczy
grzybów, pleśni i ich antygenów
pyłków roślin (np. traw, drzew, chwastów, kwiatów)
sierści i naskórka zwierząt domowych
drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterie, wirusy)
dymu tytoniowego i innych zapachów
innych, chemicznych zanieczyszczeń powietrza.

Poprzez swoją pracę urządzenie to może uchronić nas pośrednio od objawów alergii na pyłki, sierści,
roztoczy, grzybów, a więc: łzawienia, pieczenia spojówek, kataru, uczucia blokady nosa, kaszlu, zmian
skórnych. U osób zdrowych spadnie ryzyko alergizacji.
U osób silnie uczulonych oczywiście nie spowoduje, że leczenie farmakologiczne będzie
niepotrzebne, ale może ograniczyć ilość przyjmowanych leków. Ponadto u pacjentów skłonnych do
infekcji poprzez zmniejszenie narażenia na kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi może
zmniejszyć częstość zachorowań.
Ważne jest żeby zastosować urządzenie odpowiednio wcześnie tzn. np. na początku sezonu pylenia,
zanim substancje, których chcemy uniknąć w otoczeniu zdążą osiąść np. w tapicerowanych meblach
etc.
Różne zakresy prędkości, a co za tym idzie zmienny poziom hałasu jaki generuje oczyszczacz daje
możliwości wielu zastosowań w ciągu doby. Urządzenie to jest zaopatrzone w dozownik substancji
zapachowych, ale tu należy pamiętać, że zapachy to także cząstki, a więc u zdrowych użytkowników
mogą być bezpiecznie stosowane, natomiast u alergików i osób skłonnych do częstych infekcji nie
radziłabym ich stosować, ponieważ mogą przyczynić się do ujawnienia nadreaktywności śluzówek
oczu, nosa, oskrzeli i co za tym idzie wyzwolić objawy chorobowe.
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