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Antibioticele - element de selecţie naturală 
- 

bacteriile ce suferă mutaţii benefice contracarează acţiunea antibioticului şi vor 
supravieţui, transmit descendeţilor aceste mutaţii şi repopulează ecosistemul cu 

bacterii rezistente la antibiotice. 

- 

REZISTENŢA BACTERIANĂ 
FAVORIZATĂ DE 
URMĂTORII FACTORI 

1) Folosirea necontrolată antibioticelor; 

2) Aplicarea unor tehnici neadecvate de 
dezinfecţie, nerespectarea protocoalelor 
de igienă; 

3) Capacitatea genetică a bacteriilor de a 
se adapta factorilor de stres din mediu. 



DISEMINAREA AGENŢILOR PATOGENI ÎN 
MEDIU 

 

Există un lanţ de 3 elemente: 

1)sursa de agenţi patogeni,  

2)vectorii de trasmitere a agenţilor patogeni,  

3)organismul  sensibil la  infecţie.  
 

Circuit prin care agenţii infecţioşi se propagă în mediu şi apar biofilme 
microbiene mono sau polispecifice 

 
Noile strategii antimicrobiene se concentrează pe:  

 

blocarea ataşării celulelor microbiene pe suprafeţe  
prevenirea formării biofilmelor; 

controlul transmiterii aeromicrobiotei prin vectorii de transport. 
 



 

PROTECŢIA PASIVĂ A SUPRAFEŢELOR 
 

TEOREMĂ 

Acţiunea permanentă a unor măsuri pasive de protecţie 
antimicrobiană reduce posibilitatea de formare a biofilmelor şi este 
urmată de scăderea încărcării microbiene pe suprafeţele de contact 

 

Aplicarea pe suprafeţele expuse a unor compoziţii ce conţin agenţi biocizi 

a redus în mod eficient riscul transmiterii infecţiilor 

Agenţii biocizi cei mai folosiţi  1,2-Benzizotiazol-3-ona, triclosan sau 

argintul 

Prezintă numeroase dezavantaje: toxicitate ridicată, concentraţia activă 

scade rapid în timp. 



NOI MODELE DE ACOPERIRI 
ANTIBACTERIENE 

 

AGENŢI ANTIMICROBIENI ACTIVAŢI DE LUMINĂ  

(light-activated antimicrobial agents-LAAAs) 

Antimicrobial photocatalytic surfaces 

LIGHT ACTIVATED ANTIMICROBIAL AGENTS (LAAAS)   

 
Prevention of biofilm development  
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METODĂ 
ANTIBACTERIANĂ FOTOCATALITICĂ 
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METODA FOTOCATALITICĂ ANTIMICROBIANĂ 

BUCUREŞTEANU 
 

 

Beneficiul major - nu permite inducerea fenomenului de rezistenţă şi implicit nici 
selecţia de celulelor rezistente. 

Microorganismele nu dispun de mecanisme de apărare la acţiunea ROS biotoxici 
de origine exogenă 

Pentru prima dată avem un sistem antimicrobian eficient inclusiv împotriva 
bacteriilor cu rezistenţă la antibiotice 

 



Pentru prima dată microbiologii, epidemiologii şi medicii au la 
dispoziţie o metodă de protecţie antibacteriană cu efect, constant, 
continuu şi controlat prin corpurile de iluminat. 

 

 
 

 
 
 

 
 

METODA ŞI COMPOZIŢIA FOTOCATALITICĂ  
pe bază de oxizi metalici semiconductori TiO2 sau ZnO, dopaţi cu 

metale tranziţionale este recunoscută pe plan mondial  
prin brevetul internaţional  

WO 2019/074386 A1 



SOLUȚII DE ILUMINAT PENTRU 
REZERVĂ DE SPITAL 



 

Această metodă foloseşte reacţiile fotocatalitice generate de agenţi 
antimicrobieni fotocatalitici activaţi de lumina naturală,  

iar în lipsa ei sau în completarea acesteia,  
lumina emisă de corpurile de iluminat interioare. 



EXTRACȚIE AER 
VICIAT 

INTRODUCERE 
AER PROASPĂT 

 

CENTRALĂ TRATARE 
AER 

INCLUZÂND METODA 
FOTOCATALITICĂ 
DE DEZINFECȚIE 

 

Direcţii de cercetare în domeniul sistemelor de ventilaţie şi 
de tratare a aerului 
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Direcţii de cercetare în domeniul sistemelor de ventilaţie şi 
de tratare a aerului 

Reînnoirea periodică a 
aerului casei nu este doar 

o problemă pentru 
sănătatea noastră,  

ci şi o cerinţă legală 
pentru locuinţele 

moderne, fără de care 
poluarea din casele 

noastre poate ajunge mai 
mare decât cea de afară  

Quantum LifeCare 



 
În prezent FRESH AIR şi 

Quantum LifeCare fac teste 
pentru omologare de canale de 

ventilaţii – plenumuri pentru 
ventilaţie acoperite la interior cu 

sisteme fotocatalitice 
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METODA ANTIBACTERIANĂ FOTOCATALITICĂ 

BUCUREŞTEANU 
CONFORTUL SANITAR AL CLĂDIRILOR – concept dezvoltat de 
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