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Ozoni është BIOCID1 dhe bën pjesë në TP02; TP04; TP05 dhe TP112.
Sipas Direktivës 98/8/EC të Parlamentit dhe Këshillit Europian më 16 shkurt 1998,
produktet biocidale përcaktohen si substanca aktive dhe preparate që përmbajnë një ose
më shumë substanca aktive, të përshtatura në mënyrë të tillë që t'i ofrohen përdoruesit,
me qëllimin për të shkatërruar, të kthejnë në të padëmshme, të parandalojnë veprimin, e
thënë ndryshe të kontrollojnë efektin në çdo organizëm të dëmshëm, qoftë ai kimik apo
biologjik3. Sipas EPA (United States Environmental Protection Agency)4 dhe OBSH-së, ozoni
është biocidi më i fuqishëm që vepron kundër çdo tipi mikroorganizmash5. Ozoni mund të
përdoret për: ……………………………………………………………………………………………………………………….
………….- dezinfektimin e ajrit, ujit, ushqimeve, sipërfaqeve, tekstileve, mobiljeve6;
………….- eliminimin e erërave të pakëndshme dhe VOC’s7. ……………………… ………………
Duke qenë në trajtë gazi, hyn dhe prek çdo qoshe të ambientit ku instalohet duke e
dezinfektuar ose higjenizuar.
Dezinfektimi gjithmonë kryhet pa prezencën e personave, për disa minuta dhe me
përqëndrim të lartë të ozonit.
Higjenizimi kryhet në prezencë të personave, duke emetuar me programim ozonin8, me
përqëndrim të ulët, për gjatë orarit të punës, sipas nevojave të ambientit dhe aktivitetit.
Me Dezinfektim kuptojmë asgjësim të ngarkesës patogjene. Me Higjenizim kuptojmë
reduktim të ngarkesës patogjene dhe mirëmbajtjen e ambienteve të dezinfektuara.
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https://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals/biocidal-activesubstances?p_p_id=dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstancesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_
p_col_id=column1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstancesportlet_sessionCriteriaId=dissActiveSubsSession
Param101401604661676875&_dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstancesportlet_disas_user-performedsearch=false&_dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstancesportlet_delta=50&_dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstancesport
let_tabs1=Search&_dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstancesportlet_orderByCol=name&_dissactivesubstances_WAR_dissactives
ubstancesportlet_orderByType=asc&_dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstancesportlet_resetCur=false&_dissactivesubstances_W
AR_dissactivesubstancesportlet_cur=13
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https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/product-types
3
https://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals/biocidal-active-substance
4
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/ozon.pdf
5
https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/S04.pdf
6
https://irp-cdn.multiscreensite.com/aa6411db/files/uploaded/Validazioni%20scientifiche%20ozono.pdf
7
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality
8
https://www.epa.gov/ground-level-ozone-pollution/table-historical-ozone-national-ambient-air-quality-standards-naaqs
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Procesi biocid i ozonit nuk ka efekte anësore, nuk është toksik dhe nuk ka mbetje që
dëmtojnë medioambientin9.
Ozoni nuk ka nevojë për magazinim, nuk transportohet por prodhohet in situ. Vepron me
më pak përqëndrim dhe në kohë më të shkurtër se të gjithë dezinfektuesit e tjerë.
Ozoni (O3) është derivat i eksitimit elektrik të molekulave të oksigjenit të ajrit.

Si vepron Ozoni?
Ozoni gjurmon membranën qelizore të virusit, e oksidon menjëherë duke e çarë dhe
shkaktuar rrjedhjen jashtë qelize të përbërësve qelizorë. Por, dëmi ndaj qelizës, nuk
kufizohet vetëm në oksidimin e murit të membranës por edhe të përbërësve të saj si në
figurën më poshtë.

Ozoni shkatërron kodin gjenetik duke hyrë në reaksion me acidin nukleik të qelizës: AND-në
dhe ARN-në, elementë shumë të rëndësishme për çaktivizimimin e aftësisë imunizuese dhe
riprodhuese të virusit. Kundrejt
substancave të tjera alternative dezinfektuese,
mikroorganizmat mund të krijojnë imunitet.

9

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1514_allegato.pdf
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Emetimet e ozonit me përqëndrime të kontrolluara në njësinë e kohës, mundësojmë
çaktivizimin e më shumë se 99,9% të agjentëve alergjikë, myqeve, sporeve, viruseve
stinore, etj., si edhe rotaviruseve dhe poliviruseve që janë pjesë e Grupit IV të
coronaviruseve10.
Ozoni, për të njëjtën kohë dhe për të njëjtin koncentrim, është shumë herë më
dezinfektues se substancat e tjera të përdorura për këtë qëllim11:
● 10 herë më efektiv se Klori.
● 2500 herë më efektiv se Hipokloriti.

● 25 herë më efektiv se Acidi Hipoklorik.
● 5000 herë më efektiv se Cloramina.

Ozoni prodhohet nga pajisje të sigurta dhe precize prej oksigjenit të ambientit duke u
rikthyer, pas misionit biocid, përsëri në oksigjen brenda pak minutave.
10
11

https://www.thailandmedical.news/news/ozone-can-be-used-to-destroy-the-new-coronavirus-and-disinfect-areas
https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/S04.pdf
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Tirana Teknologji sh.p.k. me mbi 20 vjet përvojë në sektorin e trajtimit të ajrit, e bazon
studimin dhe sjelljen e OZON-it për dezinfektim dhe higjenizim tek standartet ASHRAE12,
Normativat EN13 dhe BRP (Regulation of Biocid Products)14, për këtë qëllim.
Ne, Tirana Teknologji, sh.p.k., përfaqësojmë kompaninë Ingenieria del Ozono S.L.U., lider
në prodhimin e pajisjeve të gjenerimit me precizion të ozonit në Komunitetin Europian dhe
që përcakton tendencat në këtë sektor15.
Ingenieria del Ozono S.L.U. është një ndër pak kompanitë themeluese të EOUTA (Europian
Ozone Trade Association), ku edhe posedon Dossier të substancës active – O316 sipas
Artikullit 95 të Rregullores së Agjencisë Kimike Europiane (ECHA)17.

Sipas Direktivave BRP (Regulation of Biocid Products), ata që duan të tregëtojnë ozonin si
biocid, e kanë të domosdoshme të kenë akses tek Dosja e substancave aktive, duke qenë
bashkëpronar të Dosjes18 ose duke e blerë atë. Kjo gjë në rregullore quhet “letër aksesi”
(CdA).

12
13
14
15
16
17

https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/airborne-infectious-diseases.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
Regulation of Biocides Products: https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/regulation_en
https://youtu.be/M7yUwvVY2ms
https://ingenieriadelozono.es/wp-content/uploads/2019/10/certificado-euo3ta.pdf
https//echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

(EC No. 223-069-2 CAS No. 10028-15-6 / EUOTA número de Socio: S001-23)
18

https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/authorisation-of-biocidal-products/union-authorisation
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Reuters:
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-ozone-idUSKBN25M0SO
Science & Engineering:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01919510902747969
PubMed – US National Library of Medicine National Institutes of Health:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17764758?dopt=Abstract
MINISTRIA E SHËNDETËSISË ITALIANE:
https://irp-cdn.multiscreensite.com/aa6411db/files/uploaded/Validazioni%20scientifiche%20ozono.pdf
EOUTA – Europian Ozone Trade Association:
https://www.euota.org/wp-content/uploads/Product-Types.pdf
EPA - United States Environmental Protection Agency:
https://www3.epa.gov/npdes/pubs/cs-99-063.pdf
Thailand Medical News:
https://www.thailandmedical.news/news/ozone-can-be-used-to-destroy-the-new-coronavirus-and-disinfect-areas
OZOMAX:
https://www.ozomax.com/pdf/DISINFECTION-STERILIZATION.pdf
Zhou Muzhi, Professor of Tokyo Keizai University and president of Cloud River Urban Research:
Institute:http://www.china.org.cn/opinion/2020-02/26/content_75747237.htm
Antonio Gaspari, Direttore Orbisphera:
https://www.orbisphera.org/Pages/PrimoPiano/1986/Per_fermare_il_Covid19_sempre_più_ospedali_utilizzano_l’Ossigeno-Ozono
Antonio Gaspari, Direttore Orbisphera, VIDEO:
https://www.raiplay.it/video/2020/04/petrolio-ozono-disinfettante-naturale-c56d7fd8-25ae-4293-93f02ff7607e88a4.html
AVIONEWS, World Aeronautical Press Agency:
https://www.avionews.it/item/1228443
Prove effettuate dal Professor Cartesio D’Agostini, virologo dell'Università di Tor Vergata e dal Dottor De Angeli, che si
occupa di certificazione antivirale:
https://youtu.be/WA4Z3bFC25A
SICURAUTO, nga Donato D’Ambrosi:
https://www.sicurauto.it/news/attualita-e-curiosita/coronavirus-sanificare-lauto-con-ozono-funziona-o-e-una-truffa/
CONSTRUIR, America Central y el Caraibe:
https://revistaconstruir.com/ozono-podria-ayudar-prevenir-coronavirus/
The Commack School District Mission Statement, NY:
https://www.commackschools.org/protected/ArticleView.aspx?iid=5PP2YB&dasi=1B
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