


Lightmaster® hakkında

Lightmaster®; 1979 yılından bu yana elektronik sektöründe faaliyet 
gösteren bir grubun devamı olarak, 2010 yılında teknoloji ve 
aydınlatma inovasyonlarına imza atan bir yerli üretici olarak 
kurulmuştur. İstanbul’da bulunan AR-GE ve üretim tesislerimizde 
müşterilerimize kendi tasarımlarımız olan profesyonel aydınlatma 
ve dezenfeksiyon çözümleri sunmaktayız.

Tesislerimizin ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikaları bulunmaktadır. 
Ürünlerimiz ise TUV Rheinland ve Dekra gibi uluslararası akredite 
kuruluşlardan onaylı, uluslararası geçerliliği olan ENEC, CB, CE, 
TÜV, TSE belgelerine sahiptirler.

Ürün ve hizmetlerimizin dünya çapında 30'dan fazla ülkeye satışını 
gerçekleştirmekteyiz. Uluslararası müşteriler satışlarımızın % 
25'inden fazlasını oluşturmaktadır. Lightmaster’ın müşteri ve 
referans listesi arasında Renault, Petrol Ofisi, BP, Tüpraş, NATO, 
Qatar Foundation, Suudi Aramco, Carrefour, Turkcell, EnerjiSA, Yapı 
Kredi ve Arçelik gibi firmalar yer almaktadır.

Bir teknoloji şirketi olarak Lightmaster®, son 10 yılda Avrupa Birliği 
ve TÜBİTAK tarafından onaylanan birçok AR-GE projesini hayata 
geçirmiştir.

Şirketin başlıca uzmanlık alanları; kızılötesi, ultraviyole, tarım 
uygulamalarına yönelik aydınlatma teknolojileri ve genel 
aydınlatmaya yönelik LED bazlı ışık kaynağı, optik, mekanik, güç 
elektroniği, kablosuz iletişim tasarımı ve üretimidir. Uygulama 
kısmında Ligtmaster®, Limas® and GermStop® markaları altında 
kızılötesi, ultraviyole ve genel aydınlatma segmentlerinde 
aydınlatma, dezenfeksiyon, kontrol sistemleri üzerine ürün 
geliştirme ve üretim yapılmaktadır.



GermStop® 
Çevre Dezenfeksiyon 

Sistemleri 

kısa dezenfeksiyon süresi

kimyasal içermeyen
dezenfeksiyon yöntemi

kanıtlanmış ve güvenilir
teknoloji

mühendislik hizmetleri

uygulama danışmanlığı

güvenli tasarım
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GermStop® 
Çevre Dezenfeksiyon 

Sistemleri Hakkında
Son yıllarda mikro ve makro ortamlardaki 
kirliliğin artması ve küresel salgın 
hastalıkların yükselişe geçmesi sonucu, 
profesyonel ortam dezenfeksiyon sistemleri 
daha çok önem kazanmıştır. Günümüzde 
devletler, şirketler ve insanlar; çevre 
kirliliğinin önüne geçebilmek ve Dünya’nın 
daha temiz, güvenli bir yer olması için 
kimyasal, fiziksel ve biyolojik çözümlere 
başvurmaktadırlar.

GermStop® çevre dezenfeksiyon sistemleri 
(GCDS), ultraviyole (UV) teknolojisi ile 
geliştirilmiştir ve içeriğinde herhangi bir 
kimyasal bileşen bulundurmamaktadır. UV 
dezenfeksiyon teknolojisi yıllardır hava, su ve 
yüzey dezenfeksiyonunda kullanılmaktadır. 
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UV-C from 200 to 280 nm >> disinfection (254 nm) and organic (185 nm, oxidation with Ozone)  

www.lightmaster.com

Bu yöntemin bakteri, küf, maya ve virüsleri öldürmedeki başarısı bilimsel olarak 
kanıtlanmıştır. 200-280 nanometre arasında bir UV-dalga boyu olan UV-C, 
mikroorganizmaları etkisiz hale getirir. GCDS, mikroorganizma hücre emiliminin en 
optimum olduğu aralık olan 250-260nm’de UVC dezenfeksiyonu yapmaktadır. UV-C’nin 
doğru ürün ve yöntemlerle kullanıldığında, mikroorganizmaların öldürülmesinde 
%99,99(log4) başarı oranına sahip olduğu birçok bilimsel araştırma ve ticari uygulamayla 
kanıtlanmıştır.

Mikroorganizma (MO) dezenfeksiyonu, profesyonel yaklaşım ve uzmanlığın gerekli 
olduğu bir alandır. Dezenfekte edilecek ortamın fiziksel koşulları, belirli bir MO için etkili 
dezenfeksiyon seviyesi, sistemin ışıma seviyesi ve süresi dikkatle analiz edilmelidir.

GermStop® sistemleri öncelikle yüzey ve hava dezenfeksiyonuna odaklıdır. Son dönemde 
önlenemez şekilde artış gösteren Covid-19 salgınının önüne geçmek ve yayılımını 
durdurmak için GermStop® sistemlerinin kullanımını genişletmeyi hede�iyoruz. 
Covid-19'un genel yayılımı ve meydana getirdiği sonuçları incelediğimizde, özellikle 
GermStop® sistemlerinin kullanılmasının ivedilikle tavsiye edildiği alanlar; sağlık 
kuruluşları, oteller, toplu taşıma, havaalanları, süpermarketler, bankalar, halka açık 
alanlar, konutlar ve aynı zamanda insanların kalabalık olarak bulunduğu ofisler ve 
fabrikalardır. Ürünlerimiz sadece Covid-19 salgını sırasında değil, sonrasında da önleyici 
rutin olarak sürekli olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



GermStop® ürünleri hava ve yüzey 
dezenfeksiyonu amacıyla kullanılabilir. 
Başlıca uygulama alanları sağlık hizmeti 
verilen yerler, toplu taşıma alanları, 
süpermarketler, mağazalar, bankalar, ofisler, 
devlet daireleri, lojistik / kargo şirketleri ve 
konutlardır. Ürünlerimiz virüslerin ve 
bakterilerin DNA'larına zarar vererek bu 
mikroorganizmaları zararsız bırakmayı 
hede�er. Bilinen hiçbir patojen UVC işlemine 

Coronavirus Dezenfeksiyonu 
Hakkında
Bilim insanları, yıllardır UVC’nin virüs dezenfektasyonu 
sağladığı hakkında araştırmalar yapmış olup, net 
bilimsel sonuçlara varmıştır. 

Bu çalışmalar sonucunda, etkili doz seviyeleri ve en iyi 
uygulamalar saptanmıştır. UVC uygulamalarının, 
Coronavirüs etkisini %99,99 oranında düşürüldüğü 
ve kontrol altına aldığı ispat edilmiştir. 
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direnç gösteremez. Etkili doz (J/m2) 
dezenfekte edilecek nesnenin veya yerin 
fiziksel boyutlarına, ışınım miktarına 
(W/m2) ve dezenfeksiyon süresine bağlı 
olarak değişeceğinden, ürünlerin gücü ve 
boyutları geniş bir aralığa sahiptir. Ürünler 
sadece iç mekan kullanımı içindir. Doğru 
kullanım için, profesyonel uygulamalarda 
uygulama mühendisinize danışın. Tüketici 
uygulamalarında ise ürün yönergelerini 
dikkatle okuyun. 

UVC gerekli koruyucu ekipmanla birlikte kullanılmazsa cilt ve göz tahrişine neden 
olabileceği için, ürünlerimiz güvenlik uyarıları dikkate alınarak kullanılmalıdır. Elde 
taşınır ürünleri kullanırken, UV koruyucu gözlükler ve vücudu kaplayan giysiler 
giyilmelidir. Ürünler sabit şekilde kullanılırken ise ortamda insanlar, hayvanlar veya 
bitkiler olmamalıdır. Sensör bulunmayan modellerde sadece açma kapama 
esnasında koruyucu giysi ve ekipman ile ortamda kısa süreli bulunulabilir. 

GermStop® 
Çevre Dezenfeksiyon 

Ürünleri Hakkında

UVC’nin Quartz ve PFTE dışındaki tüm malzemeler tarafından bloke edilmesi sayesinde, 
vücudu kaplayan günlük kıyafetlerimiz dahi koruyucu işlevi görmektedir. Firmamız vücudu 
kaplayan günlük kıyafetlere ek olarak, koruyucu plastik gözlükler, eldivenler ve boyun kılı�arı 
kullanılmasını önermektedir. Son olarak; UVC dezenfeksiyonundan önce, yüzeylerin toz veya 
kirle kaplı olmadığından emin olmak için geleneksel tipte temizlik yapılması gereklidir.



Kullanım Alanları

Ambulanslar

Toplu Ulaşım Araçları

Süpermarketler

Endüstriyel Alanlar
& Depolar

Metrolar

Hastaneler

Evler

Mağazalar Ofisler

Okullar

Bankalar
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Ürünler
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Cleanmaster®Defender®

Linear®

Rapidclean®



Defender®, mikroorganizmaları UVC ile dezenfekte etmek için son derece etkili, pratik ve 
kullanımı kolay bir dezenfeksiyon cihazıdır. Tek bir düğmeye basarak tüm odayı dakikalar 
içerisinde dezenfekte edebilirsiniz. Defender®’ın, masa üstü ve tavan olmak üzere iki adet 
kullanım seçeneği bulunmaktadır.

Tavan askı
aparatı

Sağlam
metal
gövde

Koruyucu
kafes

Ürün, UVC ışımasına dayanıklı, sağlam bir metal gövdeye sahiptir. Gövde ayrıca güvenlik 
amacıyla koruyucu kafes ile donatılmıştır. Ürünün geniş tabanı, düz olmayan uygulama 
yüzeylerinde dahi dengeli bir yerleşim sağlar.

GermStop® Defender®
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Tavsiye Edilen Kullanım Şekli:

Ürün, ortam içerisinde canlıların (insanlar, hayvanlar ve bitkilerin) bulunmadığı 
zaman diliminde kullanılmalıdır. Dezenfeksiyon işlemi uzaktan kumanda ile 
başlatılıp bitirilebilir. 

Uygulama yapılan mahalde, ürünün ışımasını engelleyecek obje olmadığından 
emin olunmalıdır. 



GermStop® Defender®

ODA BOYUTU
2x2m

ÜRÜN YERLEŞİMİ 
Oda merkezi

Defender® 45

H

Dezenfekte alan Uygulama süresi Dezenfeksiyon oranı

8dk. 15dk. 23dk.

99% 99,9% 99,99%

5dk. 10dk. 15dk.

99% 99,9% 99,99%

• Defender® 45     • Defender® 60
Uygulama Tavsiyeleri

Ø300mm

ODA BOYUTU
4x4m

ÜRÜN YERLEŞİMİ 
Oda merkezi

H

Ø300mm

2x2m boyutlarındaki odada, oda 
merkezinde 60 cm yükseklikte yer alacak 
şekilde yerleştirilen Defender® 45,  8 dk. 
uygulamada virüs ve bakterilerin 
%99’unu, 15dk. uygulamada %99,9’unu, 
23dk. uygulamada %99,99’unu yok 
etmektedir.  
Defender® 60, 5dk. uygulamada virüs ve
bakterilerin %99’unu, 10dk. uygulamada 
%99,9’unu, 15dk. uygulamada 
%99,99’unu yok etmektedir.  

Dezenfekte alan Uygulama süresi Dezenfeksiyon oranı

23dk. 46dk. 69dk.

99% 99,9% 99,99%

15dk. 30dk. 45dk.

99% 99,9% 99,99%

4x4m boyutlarındaki odada, oda 
merkezinde 60 cm yükseklikte yer alacak 
şekilde yerleştirilen Defender® 45, 23dk. 
uygulamada virüs ve bakterilerin %99’unu, 
46dk. uygulamada %99,9’unu, 69dk. 
uygulamada %99,99’unu yok etmektedir.  
Defender® 60, 15dk. uygulamada virüs ve 
bakterilerin %99’unu, 30dk. uygulamada 
%99,9’unu, 45dk. uygulamada 
%99,99’unu yok etmektedir.  

2x2m alan

4x4m alan
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*Mikroorganizamaları etkisiz hale getirmek için gerekli dozaj miktarı 100J/m2 olarak alınmıştır.

*Mikroorganizamaları etkisiz hale getirmek için gerekli dozaj miktarı 100J/m2 olarak alınmıştır.

Defender® 60

Defender® 45 Defender® 60

Defender® 45 - H: 525mm
Defender® 60 - H: 645mm

Defender® 45 - H: 525mm
Defender® 60 - H: 645mm



GermStop® Defender®

ODA BOYUTU
6x6m

ÜRÜN YERLEŞİMİ 
Oda merkezi

H

Defender® 45 - H: 525mm
Defender® 60 - H: 645mm

Dezenfekte alan Uygulama süresi Dezenfeksiyon oranı

52dk. 104dk. 156dk.

99% 99,9% 99,99%

34dk. 68dk. 102dk.

99% 99,9% 99,99%

Ø300mm

ODA BOYUTU
8x8m

ÜRÜN YERLEŞİMİ 
Oda merkezi

H

Ø300mm

6x6m boyutlarındaki odada, oda 
merkezinde 60 cm yükseklikte yer alacak 
şekilde yerleştirilen Defender® 45,  52dk. 
uygulamada virüs ve bakterilerin %99’unu, 
104dk. uygulamada %99,9’unu, 156dk. 
uygulamada %99,99’unu yok etmektedir.  
Defender® 60, 34dk. uygulamada virüs ve 
bakterilerin %99’unu, 68dk. uygulamada 
%99,9’unu, 102dk. uygulamada 
%99,99’unu yok etmektedir.  

Dezenfekte alan Uygulama süresi Dezenfeksiyon oranı

73dk. 147dk. 220dk.

99% 99,9% 99,99%

48dk. 96dk. 144dk.

99% 99,9% 99,99%

8x8m boyutlarındaki odada, oda 
merkezinde 60 cm yükseklikte yer alacak 
şekilde yerleştirilen Defender® 45, 73dk. 
uygulamada virüs ve bakterilerin %99’unu, 
147dk. uygulamada %99,9’unu, 220dk. 
uygulamada %99,99’unu yok etmektedir.  
Defender® 60, 48dk. uygulamada virüs ve 
bakterilerin %99’unu, 96dk. uygulamada 
%99,9’unu, 144dk. uygulamada 
%99,99’unu yok etmektedir.  

6x6m alan

8x8m alan

Daha büyük alanlarda birden fazla cihaz ile eş zamanlı dezenfeksiyon yapılması  ya da farklı noktalarda birden fazla dezenfeksiyon yapılması tavsiye edilir.
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Uygulama Tavsiyeleri

*Mikroorganizamaları etkisiz hale getirmek için gerekli dozaj miktarı 100J/m2 olarak alınmıştır.

*Mikroorganizamaları etkisiz hale getirmek için gerekli dozaj miktarı 100J/m2 olarak alınmıştır.

Defender® 45 Defender® 60

Defender® 45 Defender® 60

Defender® 45 - H: 525mm
Defender® 60 - H: 645mm

• Defender® 45     • Defender® 60



Linear®, montaj aksesuarları ile duvara, tavana veya herhangi bir yüzeye 
asılabilen/sabitlenebilen doğrusal bir dezenfeksiyon cihazıdır.

GermStop® Linear®

Ürün sağlam metal gövdesi ve yüksek verimli re�ektörü ile hede�enen nesneye 
maksimum miktarda UVC yayar. Güvenlik nedeniyle, ışıma çıktı alanı bir koruma kafesine 
sahiptir.

220V AC giriş voltajı ile çalışır ve 4 metrelik bir güç kablosuna sahiptir. Yüksek oranda 
yansıtıcı alüminyum re�ektör, maksimum ışınım seviyesinin hedefe ulaşmasını sağlar.

Sarkıt bağlantı Sıva üstü bağlantı Duvar bağlantı
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Tavsiye Edilen Kullanım Şekli:

Ürün, ortam içerisinde canlıların (insanlar, hayvanlar ve bitkilerin) bulunmadığı 
zaman diliminde kullanılmalıdır. Dezenfeksiyon işlemi uzaktan kumanda ile 
başlatılıp bitirilebilir. 

Uygulama yapılan mahalde, ürünün ışımasını engelleyecek obje olmadığından 
emin olunmalıdır. 

Sağlam
metal
gövde

Farklı
bağlantı

seçenekleri

Yüksek
verimli

reflektör



ODA BOYUTU
2x2m

ÜRÜN YERLEŞİMİ 
Oda tavanı, merkez, sıva üstü

Linear® 45 Linear® 60

L: 495mm  W: 90mm  H: 100mm
Linear® 45

Linear® 60
L: 620mm  W: 90mm  H: 100mm

L: 495mm  W: 90mm  H: 100mm
Linear® 45

Linear® 60
L: 620mm  W: 90mm  H: 100mm

Dezenfekte alan Uygulama süresi Dezenfeksiyon oranı

20dk. 40dk. 60dk.

99% 99,9% 99,99%

13dk. 26dk. 39dk.

99% 99,9% 99,99%

• Linear® 45   • Linear® 60

2x2m boyutlarındaki odada, oda 
merkezinde 3m yükseklikteki tavana sıva 
üstü olacak şekilde yerleştirilen Linear® 45,  
20dk. uygulamada virüs ve bakterilerin 
%99’unu, 40dk. uygulamada %99,9’unu, 
60dk. uygulamada %99,99’unu yok 
etmektedir.  
Linear® 60, 13dk. uygulamada virüs ve
bakterilerin %99’unu, 26dk. uygulamada 
%99,9’unu, 39dk. uygulamada 
%99,99’unu yok etmektedir.  

4x4m boyutlarındaki odada, oda 
merkezinde 3m yükseklikteki tavana sıva 
üstü olacak şekilde yerleştirilen Linear® 45,  
31dk. uygulamada virüs ve bakterilerin 
%99’unu, 61dk. uygulamada %99,9’unu, 
92dk. uygulamada %99,99’unu yok 
etmektedir.  
Linear® 60, 20dk. uygulamada virüs ve
bakterilerin %99’unu, 40dk. uygulamada 
%99,9’unu, 60dk. uygulamada 
%99,99’unu yok etmektedir.  

Dezenfekte alan Uygulama süresi Dezenfeksiyon oranı

31dk. 61dk. 92dk.

99% 99,9% 99,99%

20dk. 40dk. 60dk.

99% 99,9% 99,99%

2x2m alan

4x4m alan
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GermStop® Linear®

ODA BOYUTU
4x4m

ÜRÜN YERLEŞİMİ 
Oda tavanı, merkez, sıva üstü

Uygulama Tavsiyeleri

*Mikroorganizamaları etkisiz hale getirmek için gerekli dozaj miktarı 100J/m2 olarak alınmıştır.

*Mikroorganizamaları etkisiz hale getirmek için gerekli dozaj miktarı 100J/m2 olarak alınmıştır.

Linear® 45 Linear® 60

L

H

W

L

H

W



ODA BOYUTU
6x6m

ÜRÜN YERLEŞİMİ 
Oda tavanı, merkez, sıva üstü

Dezenfekte alan Uygulama süresi Dezenfeksiyon oranı

99dk. 199dk. 298dk.

99% 99,9% 99,99%

65dk. 130dk. 195dk.

99% 99,9% 99,99%

6x6m boyutlarındaki odada, oda 
merkezinde 3m yükseklikteki tavana sıva 
üstü olacak şekilde yerleştirilen Linear® 45,  
99dk. uygulamada virüs ve bakterilerin 
%99’unu, 199dk. uygulamada 
%99,9’unu, 298dk. uygulamada 
%99,99’unu yok etmektedir.  
Linear® 60, 65dk. uygulamada virüs ve
bakterilerin %99’unu, 130dk. 
uygulamada %99,9’unu, 195dk. 
uygulamada %99,99’unu yok etmektedir.  

2x2m boyutlarındaki odada, oda tavanının 
merkezinden ve zeminden yüksekliği 2m 
olacak şekilde sarkıtılan Linear® 45,  9dk. 
uygulamada virüs ve bakterilerin %99’unu, 
18dk. uygulamada %99,9’unu, 55dk. 
uygulamada %99,99’unu yok etmektedir.  
Linear® 60, 6dk. uygulamada virüs ve
bakterilerin %99’unu, 12dk. uygulamada 
%99,9’unu, 36dk. uygulamada 
%99,99’unu yok etmektedir.  

Dezenfekte alan Uygulama süresi Dezenfeksiyon oranı

9dk. 18dk. 55dk.

99% 99,9% 99,99%

6dk. 12dk. 36dk.

99% 99,9% 99,99%

6x6m alan

2x2m alan
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GermStop® Linear®
Uygulama Tavsiyeleri

*Mikroorganizamaları etkisiz hale getirmek için gerekli dozaj miktarı 100J/m2 olarak alınmıştır.

*Mikroorganizamaları etkisiz hale getirmek için gerekli dozaj miktarı 100J/m2 olarak alınmıştır.

• Linear® 45   • Linear® 60

Linear® 45 Linear® 60

Linear® 45 Linear® 60

L: 495mm  W: 90mm  H: 100mm
Linear® 45

Linear® 60
L: 620mm  W: 90mm  H: 100mm

L: 495mm  W: 90mm  H: 100mm
Linear® 45

Linear® 60
L: 620mm  W: 90mm  H: 100mm

ODA BOYUTU
2x2m

ÜRÜN YERLEŞİMİ 
Oda zemininden

2m yükseklikte olacak şekilde
 merkezden sarkıtılmış

L

H

W

L

H

W



Dezenfekte alan Uygulama süresi Dezenfeksiyon oranı

29dk. 59dk. 87dk.

99% 99,9% 99,99%

19dk. 38dk. 57dk.

99% 99,9% 99,99%

Dezenfekte alan Uygulama süresi Dezenfeksiyon oranı

84dk. 168dk. 252dk.

99% 99,9% 99,99%

55dk. 110dk. 165dk.

99% 99,9% 99,99%

4x4m alan

6x6m alan
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GermStop® Linear®

4x4m boyutlarındaki odada, oda tavanının 
merkezinden ve zeminden yüksekliği 2m 
olacak şekilde sarkıtılan Linear® 45,  29dk. 
uygulamada virüs ve bakterilerin %99’unu, 
59dk. uygulamada %99,9’unu, 87dk. 
uygulamada %99,99’unu yok etmektedir.  
Linear® 60, 19dk. uygulamada virüs ve
bakterilerin %99’unu, 38dk. uygulamada 
%99,9’unu, 57dk. uygulamada 
%99,99’unu yok etmektedir.  

6x6m boyutlarındaki odada, oda 
tavanının merkezinden ve zeminden 
yüksekliği 2m olacak şekilde sarkıtılan 
Linear® 45,  84dk. uygulamada virüs ve 
bakterilerin %99’unu, 168dk. 
uygulamada %99,9’unu, 252dk. 
uygulamada %99,99’unu yok etmektedir.  
Linear® 60, 55dk. uygulamada virüs ve
bakterilerin %99’unu, 110dk. 
uygulamada %99,9’unu, 165dk. 
uygulamada %99,99’unu yok etmektedir.  

Uygulama Tavsiyeleri

*Mikroorganizamaları etkisiz hale getirmek için gerekli dozaj miktarı 100J/m2 olarak alınmıştır.

*Mikroorganizamaları etkisiz hale getirmek için gerekli dozaj miktarı 100J/m2 olarak alınmıştır.

• Linear® 45   • Linear® 60

Linear® 45 Linear® 60

Linear® 45 Linear® 60

L: 495mm  W: 90mm  H: 100mm
Linear® 45

Linear® 60
L: 620mm  W: 90mm  H: 100mm

L: 495mm  W: 90mm  H: 100mm
Linear® 45

Linear® 60
L: 620mm  W: 90mm  H: 100mm

ODA BOYUTU
4x4m

ÜRÜN YERLEŞİMİ 
Oda zemininden

2m yükseklikte olacak şekilde
 merkezden sarkıtılmış

ODA BOYUTU
6x6m

ÜRÜN YERLEŞİMİ 
Oda zemininden

2m yükseklikte olacak şekilde
 merkezden sarkıtılmış

L

H

W

L

H

W



Rapidclean®; anahtarlar, cep telefonları, hijyen malzemeleri, masalar, mutfak tezgahları, 
yazarkasa alanları, kıyafetler, ayakkabılar, süpermarket çantaları ve benzeri nesneleri 
dezenfekte etmek için kullanılan güvenli, etkili ve hızlı bir dezenfeksiyon cihazıdır.

GermStop® Rapidclean®

Rapidclean®, patentli UVC teknolojisinin günlük kullanıma sunulduğu, neredeyse her yerde 
kullanılabilen, çok pratik bir el cihazıdır.

Ürün, sağlam bir metal gövde ve maksimum UVC yaymak için yüksek verimli bir re�ektör ile 
donatılmıştır. Rapidclean 220V AC giriş voltajında çalışır ve sağlam bir güç kablosuna sahiptir. 
Güvenlik nedeniyle, ışıma çıktı alanı bir koruma kafesine sahiptir. Ürünün üstündeki 
ergonomik tutma bölümü, kullanıcının ürünü kolayca taşıması ve kullanması için 
tasarlanmıştır.

Rapidclean® koruyucu bir UV gözlük ve koruyucu giysiler ile kullanılmalıdır. 
Kullanıcının ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuması ve 
talimatları yerine getirmesi gerekir.

Kullanıcı sağlıklı bir uygulama için Rapidclean®’ı yüzeye 10-30 cm mesafesine 
getirerek yavaşça hareket ettirmelidir. Böylece, UVC enerjisi yüzeyleri hızla 
dezenfekte eder. 

Uygulama yapılan bölgede, ürünün ışımasını engelleyecek obje olmadığından 
emin olunmalıdır. 

www.lightmaster.com

Sağlam
metal gövde

Ergonomik
tutma
kolu

Yüksek
verimli

re�ektör



UYGULAMA ALANINA UZAKLIK: 30cm

Dezenfekte alan (ürün iz düşüm alanı)

Dezenfekte diğer alan

Uygulama süresi Dezenfeksiyon oranı

Rapidclean® 45

34sn. 67sn. 101sn.

99% 99,9% 99,99%

22sn. 44sn. 66sn.

99% 99,9% 99,99%

92sn. 183sn. 275sn.

99% 99,9% 99,99%

60sn. 120sn. 180sn.

99% 99,9% 99,99%

Uygulama yüzeyine 30cm mesafede yapılan uygulamada Rapidclean® 45,  iz düşüm alanında 34sn. uygulamada virüs ve bakterilerin %99’unu, 
67sn. uygulamada %99,9’unu, 101sn. uygulamada %99,99’unu yok etmektedir.  Rapidclean® 60, iz düşüm alanında 22sn. uygulamada virüs 
ve bakterilerin %99’unu, 44sn. uygulamada %99,9’unu, 66sn. uygulamada %99,99’unu yok etmektedir.  

Rapidclean® 45,  diğer alanda 92sn. uygulamada virüs ve bakterilerin %99’unu, 183sn. uygulamada %99,9’unu, 275sn. uygulamada 
%99,99’unu yok etmektedir.  Rapidclean® 60, diğer alanda 60sn. uygulamada virüs ve bakterilerin %99’unu, 120sn. uygulamada %99,9’unu, 
180sn. uygulamada %99,99’unu yok etmektedir.  

GermStop® Rapidclean®
• Rapidclean® 45   • Rapidclean® 60

Dezenfekte alan (ürün iz düşüm alanı- 9x60cm) Dezenfekte diğer alan (60x80cm)

UYGULAMA ALANINA UZAKLIK: 10cm

Dezenfekte alan (ürün iz düşüm alanı)

Dezenfekte diğer alan

Uygulama süresi Dezenfeksiyon oranı

9sn. 18sn. 28sn.

99% 99,9% 99,99%

6sn. 12sn. 18sn.

99% 99,9% 99,99%

72sn. 144sn. 215sn.

99% 99,9% 99,99%

47sn. 94sn. 141sn.

99% 99,9% 99,99%

Uygulama yüzeyine 10cm mesafede yapılan uygulamada Rapidclean® 45,  iz düşüm alanında 9sn. uygulamada virüs ve bakterilerin %99’unu, 
18sn. uygulamada %99,9’unu, 28sn. uygulamada %99,99’unu yok etmektedir.  Rapidclean® 60, iz düşüm alanında 6sn. uygulamada virüs ve 
bakterilerin %99’unu, 12sn. uygulamada %99,9’unu, 18sn. uygulamada %99,99’unu yok etmektedir.  

Rapidclean® 45,  diğer alanda 72sn. uygulamada virüs ve bakterilerin %99’unu, 144sn. uygulamada %99,9’unu, 215sn. uygulamada 
%99,99’unu yok etmektedir.  Rapidclean® 60, diğer alanda 47sn. uygulamada virüs ve bakterilerin %99’unu, 94sn. uygulamada %99,9’unu, 
141sn. uygulamada %99,99’unu yok etmektedir.  

Dezenfekte alan (ürün iz düşüm alanı- 9x60cm) Dezenfekte diğer alan (40x80cm)

30cm
Uygulama alanına uzaklık

10cm
Uygulama alanına uzaklık

www.lightmaster.com

*Mikroorganizamaları etkisiz hale getirmek için gerekli dozaj miktarı 100J/m2 olarak alınmıştır.

*Mikroorganizamaları etkisiz hale getirmek için gerekli dozaj miktarı 100J/m2 olarak alınmıştır.

Uygulama Tavsiyeleri

Rapidclean® 60 Rapidclean® 45 Rapidclean® 60

Rapidclean® 45 Rapidclean® 60 Rapidclean® 45 Rapidclean® 60

L
Rapidclean® 45 495mm

620mmRapidclean® 60

L
Rapidclean® 45 495mm

620mmRapidclean® 60

L

H

W

L

H

W



Cleanmaster®, hastaneler, toplu taşıma araçları, süpermarketler ve diğer halka açık bina ve 
alanlarda yüzeyde bulunan patojenlerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonun sağlanması için 
dizayn edilen profesyonel bir dezenfeksiyon robotudur. Sistem, zararlı patojenlerin 
DNA'sına zarar vermek ve onları öldürmek için 254 nm'de UVC ışınları üretir.

Cleanmaster®, dezenfeksiyon için bir yerden başka bir yere taşınabilen hareketli bir sistemdir. Dezenfeksiyon ünitesi, mükemmel bir 
denge ve manevra için dört tekerleğin üzerinde bulunan sağlam metal bir gövde üzerine monte edilmiştir. Ürünün sabitlenmesi için 
tekerleklerden ikisi kilitlenebilir.

Sistem değiştirilebilir ışınım kaynakları ile donatılmıştır, 
25°C ortam sıcaklığında maksimum performans ile 
çalışır, ayrıca 15°C ila 35°C ortam sıcaklığı arasında 
kullanılabilir.

Sistem, varlık ve hareket sensörleri ile donatılmıştır. 
Bu sayede insan veya hayvan tespiti durumunda 
ışıma otomatik olarak durur. Sistemin kontrol ünitesi, 
operatör odadan ayrılana kadar dezenfeksiyon 
süresini ve 'gecikmeli başlatma süresini' 
ayarlamasına olanak tanır. 

Ayrıca, sistem bir uzaktan kumanda ile de kontrol 
edilebilir. 

GermStop® Cleanmaster®

www.lightmaster.com

Tavsiye Edilen Kullanım Şekli:

Ürün, ortam içerisinde canlıların (insanlar, hayvanlar ve bitkilerin) bulunmadığı 
zaman diliminde kullanılmalıdır. Dezenfeksiyon işlemi uzaktan kumanda ile 
başlatılıp bitirilebilir. 

Uygulama yapılan mahalde, ürünün ışımasını engelleyecek obje olmadığından 
emin olunmalıdır. 

1) GermStop® ürünlerinin virüs ve bakterileri öldürdüğünün ispatı var mı ? 

Yapılan çalışmalar sonucunda, Lightmaster® şirketi tarafından prototip olarak geliştirilen 
mobil UV-C cihazının etkinliği belirlenmiş ve daha kapsamlı sonuçlar elde edilebileciği 
düşünülen devam çalışmaları aşağıda sıralanmıştır:* 

• Kullanılan UV-C cihazının etkin olan noktalarının belirlenebilmesi için oluşturulan test 
gruplarının daha kısa süre ve daha uzak mesafelerde denenmesi gerekmektedir. 

• Uygulanan UV-C miktarının gerçek etkinliğinin belirlenebilmesi için hastane ortamından 
izole edilen AMR suşları üzerinde in vitro çalışması ve hastane ortamında in vivo 
çalışmalarının yapılması önem arz etmektedir. 

• Deney grubundaki UV-C ışımaları ile yüzey dezenfektanlarının veya hidrojen peroksit gibi 
püskürtmeli “no touch” sistemlerinin birlikte kullanılması sonucunda yüzeylerde bulunan 
biyo-yükün ortadan kaldırılabileceği öngörülmektedir.

2) GermStop® ürünlerini kim üretiyor? 

GermStop® ürünlerini Lightmaster® şirketi (www.lightmaster.com.tr) tasarlamıştır ve 
üretmektedir. Lightmaster® firması ışık ve ışın teknolojilerini UVC (ultraviyole), IR (kızılötesi), 
horticulture (sera aydınlatması) ve genel aydınlatma gibi birçok alandaki ürünlerinde 
kullanan, kendi bünyesinde devlet onaylı bir Ar-Ge merkezi ve üretim tesisleri bulunan 
uzman bir firmadır. Firma hakkında daha detaylı bilgiyi bu kataloğun ilk sayfalarındaki firma 
tanıtımından edinebilirsiniz. 

3) GermStop® ürünlerini kullanırken nelere dikkat etmeliyim?

Dikkat edilecek en önemli konu güvenlik ile ilgili. UVC dezenfeksiyonu esnasında dezenfekte 
edilen odada bulunulmamalıdır. Rapidclean® gibi el tipi cihazlar kullanılıyor ise, cihazdan 

çıkan ışıma kişilere doğrultulmamalı, yansıyacak olan ışınlara karşı da vücudu kaplayan 
giysilerin yanı sıra, eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Bu şekilde tam korunaklı bir kişinin 
Rapidclean® ürünü elindeyken yaptığı dezenfeksiyon bir günde toplam 30 dakikayı 
aşmamalıdır. Bu esnada Rapidclean® kesinlikle kendi üzerine değil, zıt yöndeki objeye 
tutulmalıdır. 

Bunun yanı sıra, dezenfeksiyonun yapıldığı alan ve süre ile ilgili kullanma talimat ve bilgileri 
dikkatli okumak ve dezenfeksiyonu bu doğrultuda yapmak gerekmektedir. 

4)  COVID-19 virüsünü öldürmek veya ortadan kaldırmak için uygun UVC dozu nedir?

Son yıllarda SARS- CoV-2 üzerine yapılmış olan iki çalışma (Inagaki 2020, Bianco 2020) %90 
dezenfeksyion için gerekli olan dozaj miktarını 27J/m2 olarak alıp, daha garantili tarafta 
kalmak Coronavirus için 47J/m2 dozunu önermiştir. 

Aşağıdaki tablo, Coronavirus ailesinden olan tüm virüsleri %90 (log1) oranında etkisiz hale 
getirmek amaçlı yapılmış olan akademik çalışmaları göstermektedir. İkinci sütunda virüsleri 
öldürmek için J/m2 cinsinden gerekli görülen dozaj miktarları yazmaktadır. Uç değerleri 
elimine etmek amacıyla, en düşük sonuç veren Walter ve Weiss tarafından yapılmış olan ve en 
yüksek sonuç veren Darnell tarafından yapılmış olan çalışmaları çıkarttığımızda, Covid-19 için 
varsayılan ortalama 47J/m2 değerine ulaşmaktayız. 

Daha da güvenli tarafta olmak adına, GermStop® ürünlerinde önerilen dezenfeksiyon süreleri, 
bu değerin iki katından fazla olan 100J/m2 değeri baz alınarak belirlenmiştir. 

Dezenfeksiyon süresini %90’dan %99’a çıkartmak için süre iki katında, %99,9’a çıkartmak için 
üç katına, %99,99’a çıkartmak için ise dört katına artırılmalıdır. Bu uygulama talimatları ürün 
föylerinde detaylıca anlatılmıştır. 

5) UVC'yi direkt insan dezenfeksiyonu için kullanabilir miyiz?

UVC, cilde ve gözlere direkt uygulandığında zarar vermektedir. UV ışığına doğrudan bakılması 
veya vücudunuzun herhangi bir bölümünün teması sakıncalıdır. UVC, doğrudan insan 
dezenfeksiyonu için kullanılmamalıdır.

6) Yüzeyleri temizlemek için UVC ışıklarını kullanırken operatörler nasıl güvende kalır?

Herhangi bir dezenfeksiyon sistemi gibi, GermStop® cihazları da güvenli olmaları için doğru 
şekilde kullanılmalıdır.

GermStop® 254nm dalga boylarında değişen miktarlarda UVC ışığı üretir. UVC ışığı normal 
güneş ışığından çok daha etkilidir ve maruz kalındığında cildinize şiddetli güneş yanığı 
benzeri bir reaksiyona sebep olabilir veya benzer şekilde gözünüzün retinasına zarar verebilir.
Diğer bazı cihazlar döngülerinin bir parçası olarak ozon üretirken bazıları bir ark kaynağı gibi 
ışık ve ısı üretir, bazıları ise döngüleri sırasında hareket eder. Bu nedenle, genel olarak tüm 
dezenfeksiyon cihazlarında insan güvenliği dikkate alınmalıdır.

Ciltte ve gözlerde UV ışınlarına maruz kalma riski olduğunda her zaman uygun kişisel 
koruyucu ekipman giyilmelidir. UV kaynağından gelen kaçak ışığın farkında olun ve yansıtıcı 
yüzeylerin ışımasından kaçının.

7) İnsan vücudunun zarar görmeden maruz kalabileceği günlük maksimum bir UV  ışıma 
seviyesi var mıdır ? 

Bu konudaki en bilimsel çalışma ACGIH (Amerikan Hükümeti Endüstriyel Hijyenistler 
Konferansı) derneği tarafından yapılmıştır. Aşağıda görüldüğü üzere farklı dalga boylarındaki 
en yüksek ışıma miktarı belirtilmiştir. 254nm’deki değer 60J/m2’dir. 

Mobil
Sistem

Uzaktan
kumanda

Hareket
sensörü

Değiştirilebilir
ışınım

kaynağı



2m3m 4m 5m 6m

6m

6m 7m 8m 9m

9m

9m

9m

10m 11m 12m

12m

12m

12m

GermStop® Cleanmaster®
• Cleanmaster®150    • Cleanmaster®300    • Cleanmaster®450
• Cleanmaster® 900   • Cleanmaster®1350

ALAN BOYUTU
Ø24m

ÜRÜN YERLEŞİMİ 
Alan merkezi

ÜRÜN BOYUTLARI
700x700x1580mm

Alan merkezine yerleştirilen Cleanmaster® ürününden sırasıyla 1m-2m-3m-4m-5m-6m-7m-8m-9m-10m-11m-12m yarıçap uzaklıkta olan 
alanlarda oluşacak dezenfeksiyon süreleri ürün gücüne bağlı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tabloda kırmızı ile belirtilen değerler, merkezden itibaren tavsiye edilen max. mesafelere karşılık gelen süreleri 
tanımlamaktadır.  Optimal ışıma için bu sürelere karşılık gelen mesafelerden sonra cihaz adedini artırmak tavsiye 
edilmektedir. Bu sürelere karşılık gelen mesafeler tabloda gri renk ile gösterilmiştir.

Optimal Işıma

www.lightmaster.com

Uygulama Tavsiyeleri

• Mikroorganizamaları etkisiz hale getirmek için gerekli dozaj miktarı 100J/m2 olarak alınmıştır.
• Süreler sadece %99,99 oranında (log4) dozajlamaya göre hesaplanmıştır.

Mesafe
Öngörülen Cleanmaster®1350 Cleanmaster®900 Cleanmaster®450 Cleanmaster®300 Cleanmaster®150

(dk) (dk) (dk) (dk) (dk)

1m %99,99 (log4) 1,9 2,8 5,6 8,4 16,9

2m %99,99 (log4) 2,5 3,8 7,5 11,3 22,6

3m %99,99 (log4) 3,3 4,9 9,8 14,7 29,4

4m %99,99 (log4) 4,9 7,3 14,6 21,9 43,8

5m %99,99 (log4) 7,2 10,8 21,7 32,5 65,0

6m %99,99 (log4) 10,0 14,9 29,9 44,8 89,7

7m %99,99 (log4) 21,1 31,7 63,4 95,1 190,2

8m %99,99 (log4) 25,5 38,2 76,5 114,7 229,4

9m %99,99 (log4) 28,9 43,3 86,7 130,0 260,0

10m %99,99 (log4) 32,1 48,1 96,3 144,4 288,9

11m %99,99 (log4) 36,1 54,2 108,3 162,5 325,0

12m %99,99 (log4) 37,7 56,5 113,0 169,6 339,1

1m

1) GermStop® ürünlerinin virüs ve bakterileri öldürdüğünün ispatı var mı ? 

Yapılan çalışmalar sonucunda, Lightmaster® şirketi tarafından prototip olarak geliştirilen 
mobil UV-C cihazının etkinliği belirlenmiş ve daha kapsamlı sonuçlar elde edilebileciği 
düşünülen devam çalışmaları aşağıda sıralanmıştır:* 

• Kullanılan UV-C cihazının etkin olan noktalarının belirlenebilmesi için oluşturulan test 
gruplarının daha kısa süre ve daha uzak mesafelerde denenmesi gerekmektedir. 

• Uygulanan UV-C miktarının gerçek etkinliğinin belirlenebilmesi için hastane ortamından 
izole edilen AMR suşları üzerinde in vitro çalışması ve hastane ortamında in vivo 
çalışmalarının yapılması önem arz etmektedir. 

• Deney grubundaki UV-C ışımaları ile yüzey dezenfektanlarının veya hidrojen peroksit gibi 
püskürtmeli “no touch” sistemlerinin birlikte kullanılması sonucunda yüzeylerde bulunan 
biyo-yükün ortadan kaldırılabileceği öngörülmektedir.

2) GermStop® ürünlerini kim üretiyor? 

GermStop® ürünlerini Lightmaster® şirketi (www.lightmaster.com.tr) tasarlamıştır ve 
üretmektedir. Lightmaster® firması ışık ve ışın teknolojilerini UVC (ultraviyole), IR (kızılötesi), 
horticulture (sera aydınlatması) ve genel aydınlatma gibi birçok alandaki ürünlerinde 
kullanan, kendi bünyesinde devlet onaylı bir Ar-Ge merkezi ve üretim tesisleri bulunan 
uzman bir firmadır. Firma hakkında daha detaylı bilgiyi bu kataloğun ilk sayfalarındaki firma 
tanıtımından edinebilirsiniz. 

3) GermStop® ürünlerini kullanırken nelere dikkat etmeliyim?

Dikkat edilecek en önemli konu güvenlik ile ilgili. UVC dezenfeksiyonu esnasında dezenfekte 
edilen odada bulunulmamalıdır. Rapidclean® gibi el tipi cihazlar kullanılıyor ise, cihazdan 

çıkan ışıma kişilere doğrultulmamalı, yansıyacak olan ışınlara karşı da vücudu kaplayan 
giysilerin yanı sıra, eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Bu şekilde tam korunaklı bir kişinin 
Rapidclean® ürünü elindeyken yaptığı dezenfeksiyon bir günde toplam 30 dakikayı 
aşmamalıdır. Bu esnada Rapidclean® kesinlikle kendi üzerine değil, zıt yöndeki objeye 
tutulmalıdır. 

Bunun yanı sıra, dezenfeksiyonun yapıldığı alan ve süre ile ilgili kullanma talimat ve bilgileri 
dikkatli okumak ve dezenfeksiyonu bu doğrultuda yapmak gerekmektedir. 

4)  COVID-19 virüsünü öldürmek veya ortadan kaldırmak için uygun UVC dozu nedir?

Son yıllarda SARS- CoV-2 üzerine yapılmış olan iki çalışma (Inagaki 2020, Bianco 2020) %90 
dezenfeksyion için gerekli olan dozaj miktarını 27J/m2 olarak alıp, daha garantili tarafta 
kalmak Coronavirus için 47J/m2 dozunu önermiştir. 

Aşağıdaki tablo, Coronavirus ailesinden olan tüm virüsleri %90 (log1) oranında etkisiz hale 
getirmek amaçlı yapılmış olan akademik çalışmaları göstermektedir. İkinci sütunda virüsleri 
öldürmek için J/m2 cinsinden gerekli görülen dozaj miktarları yazmaktadır. Uç değerleri 
elimine etmek amacıyla, en düşük sonuç veren Walter ve Weiss tarafından yapılmış olan ve en 
yüksek sonuç veren Darnell tarafından yapılmış olan çalışmaları çıkarttığımızda, Covid-19 için 
varsayılan ortalama 47J/m2 değerine ulaşmaktayız. 

Daha da güvenli tarafta olmak adına, GermStop® ürünlerinde önerilen dezenfeksiyon süreleri, 
bu değerin iki katından fazla olan 100J/m2 değeri baz alınarak belirlenmiştir. 

Dezenfeksiyon süresini %90’dan %99’a çıkartmak için süre iki katında, %99,9’a çıkartmak için 
üç katına, %99,99’a çıkartmak için ise dört katına artırılmalıdır. Bu uygulama talimatları ürün 
föylerinde detaylıca anlatılmıştır. 

5) UVC'yi direkt insan dezenfeksiyonu için kullanabilir miyiz?

UVC, cilde ve gözlere direkt uygulandığında zarar vermektedir. UV ışığına doğrudan bakılması 
veya vücudunuzun herhangi bir bölümünün teması sakıncalıdır. UVC, doğrudan insan 
dezenfeksiyonu için kullanılmamalıdır.

6) Yüzeyleri temizlemek için UVC ışıklarını kullanırken operatörler nasıl güvende kalır?

Herhangi bir dezenfeksiyon sistemi gibi, GermStop® cihazları da güvenli olmaları için doğru 
şekilde kullanılmalıdır.
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güneş ışığından çok daha etkilidir ve maruz kalındığında cildinize şiddetli güneş yanığı 
benzeri bir reaksiyona sebep olabilir veya benzer şekilde gözünüzün retinasına zarar verebilir.
Diğer bazı cihazlar döngülerinin bir parçası olarak ozon üretirken bazıları bir ark kaynağı gibi 
ışık ve ısı üretir, bazıları ise döngüleri sırasında hareket eder. Bu nedenle, genel olarak tüm 
dezenfeksiyon cihazlarında insan güvenliği dikkate alınmalıdır.

Ciltte ve gözlerde UV ışınlarına maruz kalma riski olduğunda her zaman uygun kişisel 
koruyucu ekipman giyilmelidir. UV kaynağından gelen kaçak ışığın farkında olun ve yansıtıcı 
yüzeylerin ışımasından kaçının.

7) İnsan vücudunun zarar görmeden maruz kalabileceği günlük maksimum bir UV  ışıma 
seviyesi var mıdır ? 

Bu konudaki en bilimsel çalışma ACGIH (Amerikan Hükümeti Endüstriyel Hijyenistler 
Konferansı) derneği tarafından yapılmıştır. Aşağıda görüldüğü üzere farklı dalga boylarındaki 
en yüksek ışıma miktarı belirtilmiştir. 254nm’deki değer 60J/m2’dir. 
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Yapılan çalışmalar sonucunda, Lightmaster® şirketi tarafından prototip olarak geliştirilen 
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gruplarının daha kısa süre ve daha uzak mesafelerde denenmesi gerekmektedir. 

• Uygulanan UV-C miktarının gerçek etkinliğinin belirlenebilmesi için hastane ortamından 
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giysilerin yanı sıra, eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Bu şekilde tam korunaklı bir kişinin 
Rapidclean® ürünü elindeyken yaptığı dezenfeksiyon bir günde toplam 30 dakikayı 
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• Kullanılan UV-C cihazının etkin olan noktalarının belirlenebilmesi için oluşturulan test 
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kalmak Coronavirus için 47J/m2 dozunu önermiştir. 

Aşağıdaki tablo, Coronavirus ailesinden olan tüm virüsleri %90 (log1) oranında etkisiz hale 
getirmek amaçlı yapılmış olan akademik çalışmaları göstermektedir. İkinci sütunda virüsleri 
öldürmek için J/m2 cinsinden gerekli görülen dozaj miktarları yazmaktadır. Uç değerleri 
elimine etmek amacıyla, en düşük sonuç veren Walter ve Weiss tarafından yapılmış olan ve en 
yüksek sonuç veren Darnell tarafından yapılmış olan çalışmaları çıkarttığımızda, Covid-19 için 
varsayılan ortalama 47J/m2 değerine ulaşmaktayız. 

Daha da güvenli tarafta olmak adına, GermStop® ürünlerinde önerilen dezenfeksiyon süreleri, 
bu değerin iki katından fazla olan 100J/m2 değeri baz alınarak belirlenmiştir. 

Dezenfeksiyon süresini %90’dan %99’a çıkartmak için süre iki katında, %99,9’a çıkartmak için 
üç katına, %99,99’a çıkartmak için ise dört katına artırılmalıdır. Bu uygulama talimatları ürün 
föylerinde detaylıca anlatılmıştır. 

5) UVC'yi direkt insan dezenfeksiyonu için kullanabilir miyiz?

UVC, cilde ve gözlere direkt uygulandığında zarar vermektedir. UV ışığına doğrudan bakılması 
veya vücudunuzun herhangi bir bölümünün teması sakıncalıdır. UVC, doğrudan insan 
dezenfeksiyonu için kullanılmamalıdır.

6) Yüzeyleri temizlemek için UVC ışıklarını kullanırken operatörler nasıl güvende kalır?

Herhangi bir dezenfeksiyon sistemi gibi, GermStop® cihazları da güvenli olmaları için doğru 
şekilde kullanılmalıdır.

GermStop® 254nm dalga boylarında değişen miktarlarda UVC ışığı üretir. UVC ışığı normal 
güneş ışığından çok daha etkilidir ve maruz kalındığında cildinize şiddetli güneş yanığı 
benzeri bir reaksiyona sebep olabilir veya benzer şekilde gözünüzün retinasına zarar verebilir.
Diğer bazı cihazlar döngülerinin bir parçası olarak ozon üretirken bazıları bir ark kaynağı gibi 
ışık ve ısı üretir, bazıları ise döngüleri sırasında hareket eder. Bu nedenle, genel olarak tüm 
dezenfeksiyon cihazlarında insan güvenliği dikkate alınmalıdır.

Ciltte ve gözlerde UV ışınlarına maruz kalma riski olduğunda her zaman uygun kişisel 
koruyucu ekipman giyilmelidir. UV kaynağından gelen kaçak ışığın farkında olun ve yansıtıcı 
yüzeylerin ışımasından kaçının.

7) İnsan vücudunun zarar görmeden maruz kalabileceği günlük maksimum bir UV  ışıma 
seviyesi var mıdır ? 

Bu konudaki en bilimsel çalışma ACGIH (Amerikan Hükümeti Endüstriyel Hijyenistler 
Konferansı) derneği tarafından yapılmıştır. Aşağıda görüldüğü üzere farklı dalga boylarındaki 
en yüksek ışıma miktarı belirtilmiştir. 254nm’deki değer 60J/m2’dir. 
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1) GermStop® ürünlerinin virüs ve bakterileri öldürdüğünün ispatı var mı ? 

Yapılan çalışmalar sonucunda, Lightmaster® şirketi tarafından prototip olarak geliştirilen 
mobil UV-C cihazının etkinliği belirlenmiş ve daha kapsamlı sonuçlar elde edilebileciği 
düşünülen devam çalışmaları aşağıda sıralanmıştır:* 

ACGIH ve Philips’in beyan ettiği miktarları GermStop® ürünlerindeki mesafelere çevirecek 
olur isek;

Defender® 60 ürününün  2m mesafesinde bir günde en çok 100 saniye
                      4m mesafesinde bir günde en çok 300 saniye
                      6m mesafesinde bir günde en çok 600 saniye kalınabilir.

Linear® 60 ürününün bulunduğu bir odanın herhangi bir yerinde en çok 60 saniye kalınabilir. 

İnsan vücudunun bu ışımaya hiç maruz kalmaması için, GermStop® Defender® ve Linear® 
ürünleri uzaktan kumanda ile kontrol edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, opsiyonel 
olarak eklenebilecek varlık sensörü sayesinde ortamda herhangi bir canlı algılanması 
durumunda, ürünler kendi kendini otomatik olarak kapatacaktır. Canlı ortamı terk ettikten 
sonra cihaz otomatik olarak çalışmaya devam edecektir. 

8) GermStop® ürünleri ile gıdaları ve market poşetlerini dezenfekte edebilir miyim?

Evet. Diğer tüm yüzeyler gibi gıdaların ve gıda paketlerinin yüzeylerinde mikroorganizmalar 
olabilir. Ürününüz, diğer yüzeyler gibi poşetlerin ve gıdaların yüzeylerindeki 
mikroorganizmaları yok edebilir. 

9) Ozon üreten 185nm dalga boyunda UVC kullanımı, 254nm ışıma yayan GermStop® 
ürünleri kadar UVC kullanımı kadar etkili midir?

Laboratuvar çalışmaları, 254nm-265nm dalga boylarındaki UVC ışığının hücrelerdeki 
DNA / RNA replikasyon sürecini bozduğunu göstermiştir. Ozon, herhangi bir kimyasal 
dezenfektan gibi dezenfekte eden, havadaki oksijenle etkileşime giren 185nm UVC ışığı ile 
üretilen toksik bir kimyasaldır. Ozon zamanla dağılsa da aşındırıcı olabilir ve uygulanan ürün 
üzerindeki etkilerinin kullanılmadan önce anlaşılması gerekir. 

10) UVC'nin "normal ev eşyaları" yoluyla insan vücuduna nüfuz etmesi mümkün müdür?

UVC’yi içinden geçiren çok az malzeme vardır: yüksek sa�ıkta silikat camlar, belirli 
�oropolimerlerin çok ince bölümleri, safir ve diğer bazı kristaller. Bunların dışında doğadaki 
tüm malzemeler UVC ışınlarını emer ve engeller. 

Beton duvarlar, alçıpan duvarlar, camlar (Quartz olmayan standart düz camlar) UVC ışığını 
geçirmez. 

Günlük kıyafetler UVC ışınını düşük oranda geçirir. Aşağıdaki örnek bir bilimsel çalışmaya göre 
en çok %33 oranında geçirdiği gözlemlenmiştir.

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4414538/

Yine de en güvenli tarafta olmak için, UCV dezenfeksiyonu süresince odanın dışında bulunun 
ya da Rapidclean® ile farklı bir yöne ışıma yayarak dezenfeksiyon yapıyorsanız, kalın 
gözeneksiz giysiler, koruyucu plastik maske / gözlük ve eldiven kullanarak, uygulama 
sürelerine riayet ederek dezenfeksiyon yapınız. 

11) Dezenfeksiyon için ne kadar UV gerektiğine ilişkin açıklamalarda sürekli "watt" ve 
"joule" terimlerini görüyoruz. Bu terimler ne anlama geliyor? Bunlar aynı mıdır? Neden 
önemlidirler?

Çoğu insan 'Watt' terimine ampuller ve elektrik faturalarından aşinadır; ancak muhtemelen 
'Joule' terimine değildir. Her ikisi de enerjinin herhangi bir biçimde ölçülmesinde kullanılır.

Watt, enerji dağıtım hızının bir ölçüsüdür (su dağıtımı için dakika başına galon akış hızına 
benzer). Joule ise iletilen toplam enerji miktarının kümülatif bir ölçüsüdür (dağıtılan toplam 
galon suya benzer). Genellikle enerjiyi iletmek için ne kadar zamana ihtiyaç duyulduğu ile 
ilişkilidir. Örnek: 40mJ (kümülatif enerji) = 4 saniye boyunca verilen 10mW'tır.

12) GermStop®, COVID-19 ve diğer patojen dezenfeksiyonları için etkili bir dezenfeksiyon 
çözümü müdür?

Evet, ancak tüm UVC çözümlerinde olduğu gibi kullanılacak olan bina ya da odanın fiziksel 
koşulları ve hede�enen dezenfeksiyon miktarına göre doğru ürün seçimi ve doğru uygulama 
yapılmalıdır. Bunun için ürün kataloğunda yer alan yönergeler dikkatle okunmalıdır. 

13) UVC lambaları temizlenmeli midir?

Evet. Çevreye bağlı olarak, UVC lambaları periyodik olarak (yaklaşık üç ayda bir) kontrol 
edilmelidir ve kuru, pamuklu bir bez veya kağıt havluyla temizlenebilir. Lastik eldiven giyin ve 
yalnızca alkolle temizleyin. Bu yöntem aynı zamanda lamba ömrünü maksimuma çıkarmaya 
da yardımcı olacaktır.

14)Belirli organizmaları öldürmek için ne kadar UVC yoğunluğuna ihtiyacım var?

Mikroorganizmaları öldürme seviyesi; kullanılan ürünün gücü, uygulama süresi ve uzaklığa 
bağlıdır. Kısa süreli yüksek yoğunluklar ve uzun süreli düşük yoğunluklar, mikroorganizmalar 
üzerindeki öldürücü etkide temelde eşittir. Örneğin 5 dakika süren 10 birimlik bir ışıma ile 
10 dakika süren 5 birimlik bir ışıma yaklaşık aynı sonucu vermektedir. Ters kare yasası, ışıkta 
olduğu gibi mikrop öldürücü ultraviyole için de geçerlidir: Dezenfeksiyon kaynağına olan 
mesafe arttıkça öldürme gücü azalır.

Bunun yanı sıra, sıkça görülen birçok mikroorganizmayı öldürmek için gerekli olan dozaj 
miktarı bilimsel makalelerde yer almaktadır. 

• Kullanılan UV-C cihazının etkin olan noktalarının belirlenebilmesi için oluşturulan test 
gruplarının daha kısa süre ve daha uzak mesafelerde denenmesi gerekmektedir. 

• Uygulanan UV-C miktarının gerçek etkinliğinin belirlenebilmesi için hastane ortamından 
izole edilen AMR suşları üzerinde in vitro çalışması ve hastane ortamında in vivo 
çalışmalarının yapılması önem arz etmektedir. 

• Deney grubundaki UV-C ışımaları ile yüzey dezenfektanlarının veya hidrojen peroksit gibi 
püskürtmeli “no touch” sistemlerinin birlikte kullanılması sonucunda yüzeylerde bulunan 
biyo-yükün ortadan kaldırılabileceği öngörülmektedir.

2) GermStop® ürünlerini kim üretiyor? 

GermStop® ürünlerini Lightmaster® şirketi (www.lightmaster.com.tr) tasarlamıştır ve 
üretmektedir. Lightmaster® firması ışık ve ışın teknolojilerini UVC (ultraviyole), IR (kızılötesi), 
horticulture (sera aydınlatması) ve genel aydınlatma gibi birçok alandaki ürünlerinde 
kullanan, kendi bünyesinde devlet onaylı bir Ar-Ge merkezi ve üretim tesisleri bulunan 
uzman bir firmadır. Firma hakkında daha detaylı bilgiyi bu kataloğun ilk sayfalarındaki firma 
tanıtımından edinebilirsiniz. 

3) GermStop® ürünlerini kullanırken nelere dikkat etmeliyim?

Dikkat edilecek en önemli konu güvenlik ile ilgili. UVC dezenfeksiyonu esnasında dezenfekte 
edilen odada bulunulmamalıdır. Rapidclean® gibi el tipi cihazlar kullanılıyor ise, cihazdan 

çıkan ışıma kişilere doğrultulmamalı, yansıyacak olan ışınlara karşı da vücudu kaplayan 
giysilerin yanı sıra, eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Bu şekilde tam korunaklı bir kişinin 
Rapidclean® ürünü elindeyken yaptığı dezenfeksiyon bir günde toplam 30 dakikayı 
aşmamalıdır. Bu esnada Rapidclean® kesinlikle kendi üzerine değil, zıt yöndeki objeye 
tutulmalıdır. 

Bunun yanı sıra, dezenfeksiyonun yapıldığı alan ve süre ile ilgili kullanma talimat ve bilgileri 
dikkatli okumak ve dezenfeksiyonu bu doğrultuda yapmak gerekmektedir. 

4)  COVID-19 virüsünü öldürmek veya ortadan kaldırmak için uygun UVC dozu nedir?

Son yıllarda SARS- CoV-2 üzerine yapılmış olan iki çalışma (Inagaki 2020, Bianco 2020) %90 
dezenfeksyion için gerekli olan dozaj miktarını 27J/m2 olarak alıp, daha garantili tarafta 
kalmak Coronavirus için 47J/m2 dozunu önermiştir. 

Aşağıdaki tablo, Coronavirus ailesinden olan tüm virüsleri %90 (log1) oranında etkisiz hale 
getirmek amaçlı yapılmış olan akademik çalışmaları göstermektedir. İkinci sütunda virüsleri 
öldürmek için J/m2 cinsinden gerekli görülen dozaj miktarları yazmaktadır. Uç değerleri 
elimine etmek amacıyla, en düşük sonuç veren Walter ve Weiss tarafından yapılmış olan ve en 
yüksek sonuç veren Darnell tarafından yapılmış olan çalışmaları çıkarttığımızda, Covid-19 için 
varsayılan ortalama 47J/m2 değerine ulaşmaktayız. 

Daha da güvenli tarafta olmak adına, GermStop® ürünlerinde önerilen dezenfeksiyon süreleri, 
bu değerin iki katından fazla olan 100J/m2 değeri baz alınarak belirlenmiştir. 

Dezenfeksiyon süresini %90’dan %99’a çıkartmak için süre iki katında, %99,9’a çıkartmak için 
üç katına, %99,99’a çıkartmak için ise dört katına artırılmalıdır. Bu uygulama talimatları ürün 
föylerinde detaylıca anlatılmıştır. 

5) UVC'yi direkt insan dezenfeksiyonu için kullanabilir miyiz?

UVC, cilde ve gözlere direkt uygulandığında zarar vermektedir. UV ışığına doğrudan bakılması 
veya vücudunuzun herhangi bir bölümünün teması sakıncalıdır. UVC, doğrudan insan 
dezenfeksiyonu için kullanılmamalıdır.

6) Yüzeyleri temizlemek için UVC ışıklarını kullanırken operatörler nasıl güvende kalır?

Herhangi bir dezenfeksiyon sistemi gibi, GermStop® cihazları da güvenli olmaları için doğru 
şekilde kullanılmalıdır.

GermStop® 254nm dalga boylarında değişen miktarlarda UVC ışığı üretir. UVC ışığı normal 
güneş ışığından çok daha etkilidir ve maruz kalındığında cildinize şiddetli güneş yanığı 
benzeri bir reaksiyona sebep olabilir veya benzer şekilde gözünüzün retinasına zarar verebilir.
Diğer bazı cihazlar döngülerinin bir parçası olarak ozon üretirken bazıları bir ark kaynağı gibi 
ışık ve ısı üretir, bazıları ise döngüleri sırasında hareket eder. Bu nedenle, genel olarak tüm 
dezenfeksiyon cihazlarında insan güvenliği dikkate alınmalıdır.

Ciltte ve gözlerde UV ışınlarına maruz kalma riski olduğunda her zaman uygun kişisel 
koruyucu ekipman giyilmelidir. UV kaynağından gelen kaçak ışığın farkında olun ve yansıtıcı 
yüzeylerin ışımasından kaçının.

7) İnsan vücudunun zarar görmeden maruz kalabileceği günlük maksimum bir UV  ışıma 
seviyesi var mıdır ? 

Bu konudaki en bilimsel çalışma ACGIH (Amerikan Hükümeti Endüstriyel Hijyenistler 
Konferansı) derneği tarafından yapılmıştır. Aşağıda görüldüğü üzere farklı dalga boylarındaki 
en yüksek ışıma miktarı belirtilmiştir. 254nm’deki değer 60J/m2’dir. 

www.lightmaster.com

Rapidclean® ürünü ise, uygun koruma giysileri ile cihazı farklı yöne doğrultmak koşulu ile bir 
günde en fazla 30 dakika kullanılabilir. 

Cleanmaster® ürünü ise daha güçlü olduğundan, kesinlikle aynı ortamda iken 
çalıştırılmamalı; kontrol panelinden zaman kontrolü yapılarak odayı terk ettikten sonra 
çalışacak şekilde ayarlanmalıdır. Sistem bu otomasyon özelliğine standart olarak sahiptir. 
Ayrıca Cleanmaster® ürünleri standart olarak varlık sensörleri ile donatılmıştır. 

Farklı mikroorganizmaları öldürmek için gerekli olan dozajlar hakkında en kapsamlı bilgi 
aşağıdaki linkten edinebilirsiniz. Bu raporun bir bölümünün görüntüsünü aşağaki tabloda 
görebilirsiniz. 

https://www.iuvanews.com/stories/pdf/archives/180301_UVSensitivityReview_full.pdf



1) GermStop® ürünlerinin virüs ve bakterileri öldürdüğünün ispatı var mı ? 

Yapılan çalışmalar sonucunda, Lightmaster® şirketi tarafından prototip olarak geliştirilen 
mobil UV-C cihazının etkinliği belirlenmiş ve daha kapsamlı sonuçlar elde edilebileciği 
düşünülen devam çalışmaları aşağıda sıralanmıştır:* 

8) GermStop® ürünleri ile gıdaları ve market poşetlerini dezenfekte edebilir miyim?

Evet. Diğer tüm yüzeyler gibi gıdaların ve gıda paketlerinin yüzeylerinde mikroorganizmalar 
olabilir. Ürününüz, diğer yüzeyler gibi poşetlerin ve gıdaların yüzeylerindeki 
mikroorganizmaları yok edebilir. 

9) Ozon üreten 185nm dalga boyunda UVC kullanımı, 254nm ışıma yayan GermStop® 
ürünleri kadar UVC kullanımı kadar etkili midir?

Laboratuvar çalışmaları, 254nm-265nm dalga boylarındaki UVC ışığının hücrelerdeki 
DNA / RNA replikasyon sürecini bozduğunu göstermiştir. Ozon, herhangi bir kimyasal 
dezenfektan gibi dezenfekte eden, havadaki oksijenle etkileşime giren 185nm UVC ışığı ile 
üretilen toksik bir kimyasaldır. Ozon zamanla dağılsa da aşındırıcı olabilir ve uygulanan ürün 
üzerindeki etkilerinin kullanılmadan önce anlaşılması gerekir. 

10) UVC'nin "normal ev eşyaları" yoluyla insan vücuduna nüfuz etmesi mümkün müdür?

UVC’yi içinden geçiren çok az malzeme vardır: yüksek sa�ıkta silikat camlar, belirli 
�oropolimerlerin çok ince bölümleri, safir ve diğer bazı kristaller. Bunların dışında doğadaki 
tüm malzemeler UVC ışınlarını emer ve engeller. 

Beton duvarlar, alçıpan duvarlar, camlar (Quartz olmayan standart düz camlar) UVC ışığını 
geçirmez. 

Günlük kıyafetler UVC ışınını düşük oranda geçirir. Aşağıdaki örnek bir bilimsel çalışmaya göre 
en çok %33 oranında geçirdiği gözlemlenmiştir.

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4414538/

Yine de en güvenli tarafta olmak için, UCV dezenfeksiyonu süresince odanın dışında bulunun 
ya da Rapidclean® ile farklı bir yöne ışıma yayarak dezenfeksiyon yapıyorsanız, kalın 
gözeneksiz giysiler, koruyucu plastik maske / gözlük ve eldiven kullanarak, uygulama 
sürelerine riayet ederek dezenfeksiyon yapınız. 

11) Dezenfeksiyon için ne kadar UV gerektiğine ilişkin açıklamalarda sürekli "watt" ve 
"joule" terimlerini görüyoruz. Bu terimler ne anlama geliyor? Bunlar aynı mıdır? Neden 
önemlidirler?

Çoğu insan 'Watt' terimine ampuller ve elektrik faturalarından aşinadır; ancak muhtemelen 
'Joule' terimine değildir. Her ikisi de enerjinin herhangi bir biçimde ölçülmesinde kullanılır.

Watt, enerji dağıtım hızının bir ölçüsüdür (su dağıtımı için dakika başına galon akış hızına 
benzer). Joule ise iletilen toplam enerji miktarının kümülatif bir ölçüsüdür (dağıtılan toplam 
galon suya benzer). Genellikle enerjiyi iletmek için ne kadar zamana ihtiyaç duyulduğu ile 
ilişkilidir. Örnek: 40mJ (kümülatif enerji) = 4 saniye boyunca verilen 10mW'tır.

12) GermStop®, COVID-19 ve diğer patojen dezenfeksiyonları için etkili bir dezenfeksiyon 
çözümü müdür?

Evet, ancak tüm UVC çözümlerinde olduğu gibi kullanılacak olan bina ya da odanın fiziksel 
koşulları ve hede�enen dezenfeksiyon miktarına göre doğru ürün seçimi ve doğru uygulama 
yapılmalıdır. Bunun için ürün kataloğunda yer alan yönergeler dikkatle okunmalıdır. 

13) UVC lambaları temizlenmeli midir?

Evet. Çevreye bağlı olarak, UVC lambaları periyodik olarak (yaklaşık üç ayda bir) kontrol 
edilmelidir ve kuru, pamuklu bir bez veya kağıt havluyla temizlenebilir. Lastik eldiven giyin ve 
yalnızca alkolle temizleyin. Bu yöntem aynı zamanda lamba ömrünü maksimuma çıkarmaya 
da yardımcı olacaktır.

14)Belirli organizmaları öldürmek için ne kadar UVC yoğunluğuna ihtiyacım var?

Mikroorganizmaları öldürme seviyesi; kullanılan ürünün gücü, uygulama süresi ve uzaklığa 
bağlıdır. Kısa süreli yüksek yoğunluklar ve uzun süreli düşük yoğunluklar, mikroorganizmalar 
üzerindeki öldürücü etkide temelde eşittir. Örneğin 5 dakika süren 10 birimlik bir ışıma ile 
10 dakika süren 5 birimlik bir ışıma yaklaşık aynı sonucu vermektedir. Ters kare yasası, ışıkta 
olduğu gibi mikrop öldürücü ultraviyole için de geçerlidir: Dezenfeksiyon kaynağına olan 
mesafe arttıkça öldürme gücü azalır.

Bunun yanı sıra, sıkça görülen birçok mikroorganizmayı öldürmek için gerekli olan dozaj 
miktarı bilimsel makalelerde yer almaktadır. 

• Kullanılan UV-C cihazının etkin olan noktalarının belirlenebilmesi için oluşturulan test 
gruplarının daha kısa süre ve daha uzak mesafelerde denenmesi gerekmektedir. 

• Uygulanan UV-C miktarının gerçek etkinliğinin belirlenebilmesi için hastane ortamından 
izole edilen AMR suşları üzerinde in vitro çalışması ve hastane ortamında in vivo 
çalışmalarının yapılması önem arz etmektedir. 

• Deney grubundaki UV-C ışımaları ile yüzey dezenfektanlarının veya hidrojen peroksit gibi 
püskürtmeli “no touch” sistemlerinin birlikte kullanılması sonucunda yüzeylerde bulunan 
biyo-yükün ortadan kaldırılabileceği öngörülmektedir.

2) GermStop® ürünlerini kim üretiyor? 

GermStop® ürünlerini Lightmaster® şirketi (www.lightmaster.com.tr) tasarlamıştır ve 
üretmektedir. Lightmaster® firması ışık ve ışın teknolojilerini UVC (ultraviyole), IR (kızılötesi), 
horticulture (sera aydınlatması) ve genel aydınlatma gibi birçok alandaki ürünlerinde 
kullanan, kendi bünyesinde devlet onaylı bir Ar-Ge merkezi ve üretim tesisleri bulunan 
uzman bir firmadır. Firma hakkında daha detaylı bilgiyi bu kataloğun ilk sayfalarındaki firma 
tanıtımından edinebilirsiniz. 

3) GermStop® ürünlerini kullanırken nelere dikkat etmeliyim?

Dikkat edilecek en önemli konu güvenlik ile ilgili. UVC dezenfeksiyonu esnasında dezenfekte 
edilen odada bulunulmamalıdır. Rapidclean® gibi el tipi cihazlar kullanılıyor ise, cihazdan 

çıkan ışıma kişilere doğrultulmamalı, yansıyacak olan ışınlara karşı da vücudu kaplayan 
giysilerin yanı sıra, eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Bu şekilde tam korunaklı bir kişinin 
Rapidclean® ürünü elindeyken yaptığı dezenfeksiyon bir günde toplam 30 dakikayı 
aşmamalıdır. Bu esnada Rapidclean® kesinlikle kendi üzerine değil, zıt yöndeki objeye 
tutulmalıdır. 

Bunun yanı sıra, dezenfeksiyonun yapıldığı alan ve süre ile ilgili kullanma talimat ve bilgileri 
dikkatli okumak ve dezenfeksiyonu bu doğrultuda yapmak gerekmektedir. 

4)  COVID-19 virüsünü öldürmek veya ortadan kaldırmak için uygun UVC dozu nedir?

Son yıllarda SARS- CoV-2 üzerine yapılmış olan iki çalışma (Inagaki 2020, Bianco 2020) %90 
dezenfeksyion için gerekli olan dozaj miktarını 27J/m2 olarak alıp, daha garantili tarafta 
kalmak Coronavirus için 47J/m2 dozunu önermiştir. 

Aşağıdaki tablo, Coronavirus ailesinden olan tüm virüsleri %90 (log1) oranında etkisiz hale 
getirmek amaçlı yapılmış olan akademik çalışmaları göstermektedir. İkinci sütunda virüsleri 
öldürmek için J/m2 cinsinden gerekli görülen dozaj miktarları yazmaktadır. Uç değerleri 
elimine etmek amacıyla, en düşük sonuç veren Walter ve Weiss tarafından yapılmış olan ve en 
yüksek sonuç veren Darnell tarafından yapılmış olan çalışmaları çıkarttığımızda, Covid-19 için 
varsayılan ortalama 47J/m2 değerine ulaşmaktayız. 

Daha da güvenli tarafta olmak adına, GermStop® ürünlerinde önerilen dezenfeksiyon süreleri, 
bu değerin iki katından fazla olan 100J/m2 değeri baz alınarak belirlenmiştir. 

Dezenfeksiyon süresini %90’dan %99’a çıkartmak için süre iki katında, %99,9’a çıkartmak için 
üç katına, %99,99’a çıkartmak için ise dört katına artırılmalıdır. Bu uygulama talimatları ürün 
föylerinde detaylıca anlatılmıştır. 

5) UVC'yi direkt insan dezenfeksiyonu için kullanabilir miyiz?

UVC, cilde ve gözlere direkt uygulandığında zarar vermektedir. UV ışığına doğrudan bakılması 
veya vücudunuzun herhangi bir bölümünün teması sakıncalıdır. UVC, doğrudan insan 
dezenfeksiyonu için kullanılmamalıdır.

6) Yüzeyleri temizlemek için UVC ışıklarını kullanırken operatörler nasıl güvende kalır?

Herhangi bir dezenfeksiyon sistemi gibi, GermStop® cihazları da güvenli olmaları için doğru 
şekilde kullanılmalıdır.

GermStop® 254nm dalga boylarında değişen miktarlarda UVC ışığı üretir. UVC ışığı normal 
güneş ışığından çok daha etkilidir ve maruz kalındığında cildinize şiddetli güneş yanığı 
benzeri bir reaksiyona sebep olabilir veya benzer şekilde gözünüzün retinasına zarar verebilir.
Diğer bazı cihazlar döngülerinin bir parçası olarak ozon üretirken bazıları bir ark kaynağı gibi 
ışık ve ısı üretir, bazıları ise döngüleri sırasında hareket eder. Bu nedenle, genel olarak tüm 
dezenfeksiyon cihazlarında insan güvenliği dikkate alınmalıdır.

Ciltte ve gözlerde UV ışınlarına maruz kalma riski olduğunda her zaman uygun kişisel 
koruyucu ekipman giyilmelidir. UV kaynağından gelen kaçak ışığın farkında olun ve yansıtıcı 
yüzeylerin ışımasından kaçının.

7) İnsan vücudunun zarar görmeden maruz kalabileceği günlük maksimum bir UV  ışıma 
seviyesi var mıdır ? 

Bu konudaki en bilimsel çalışma ACGIH (Amerikan Hükümeti Endüstriyel Hijyenistler 
Konferansı) derneği tarafından yapılmıştır. Aşağıda görüldüğü üzere farklı dalga boylarındaki 
en yüksek ışıma miktarı belirtilmiştir. 254nm’deki değer 60J/m2’dir. 

www.lightmaster.com

Farklı mikroorganizmaları öldürmek için gerekli olan dozajlar hakkında en kapsamlı bilgi 
aşağıdaki linkten edinebilirsiniz. Bu raporun bir bölümünün görüntüsünü aşağaki tabloda 
görebilirsiniz. 

https://www.iuvanews.com/stories/pdf/archives/180301_UVSensitivityReview_full.pdf



1) GermStop® ürünlerinin virüs ve bakterileri öldürdüğünün ispatı var mı ? 

Yapılan çalışmalar sonucunda, Lightmaster® şirketi tarafından prototip olarak geliştirilen 
mobil UV-C cihazının etkinliği belirlenmiş ve daha kapsamlı sonuçlar elde edilebileciği 
düşünülen devam çalışmaları aşağıda sıralanmıştır:* 

15) UV ışığının çevredeki malzemeler üzerinde ne gibi etkileri vardır?

Plastiklerin UVC ışığına uzun süre maruz kalması plastiğin raf ömrünü yaklaşık % 10 
kısaltacaktır. Örneğin, plastik normalde yaklaşık on yıl dayanacaksa ve sürekli antiseptik UVC 
ışığına maruz kalırsa, muhtemelen 9 yıl içinde değiştirilmesi gerekecektir. Kaplama ve boya 
gibi bazı materyaller uzun süre ultraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalmaktan dolayı 
solabilir.

16) Hangi ürün hangi uygulamalar için uygundur ? 

Rapidclean® ürünü ofisler, banka şubeleri, resepsiyon masaları, restoranlar, soyunma 
odaları, ev gibi yüzey alanlarının hızlı ve pratik şekilde dezenfekte edilmesi gereken yerlerde 
kullanılabilir.

Defender® 6mx6m boyutlarında bir odayı dezenfekte edebilir. Daha büyük alanlar için birden 
fazla ürün beraberce kullanılabilir.  Örnek uygulama alanları arasında ofisler, eczaneler, otel 
odaları, mağazalar, yemekhaneler bulunmaktadır. 

Linear ürünü bir ya da birden fazla adette tavana montaj edilir. Çok adetlerde tavanda takılı 
olduğu durumda üretim tesisleri, depolar, AVM’ler, ofisler, sinemalar, hastane odaları, 
ambulanslar, soyunma odaları gibi birçok alanda kullanılır. 

CleanMaster®, kısa sürede çok yüksek seviyede dezenfeksiyon gereken ve büyük alanlarda 
dakikalık sürelerde kullanılır. Örneğin hastaneleri, büyük sanayi tesislerini, otel odalarını, 
süpermarketleri, AVM’leri, toplu taşıma araçlarını bu uygulama alanları arasında sayabiliriz. 

8) GermStop® ürünleri ile gıdaları ve market poşetlerini dezenfekte edebilir miyim?

Evet. Diğer tüm yüzeyler gibi gıdaların ve gıda paketlerinin yüzeylerinde mikroorganizmalar 
olabilir. Ürününüz, diğer yüzeyler gibi poşetlerin ve gıdaların yüzeylerindeki 
mikroorganizmaları yok edebilir. 

9) Ozon üreten 185nm dalga boyunda UVC kullanımı, 254nm ışıma yayan GermStop® 
ürünleri kadar UVC kullanımı kadar etkili midir?

Laboratuvar çalışmaları, 254nm-265nm dalga boylarındaki UVC ışığının hücrelerdeki 
DNA / RNA replikasyon sürecini bozduğunu göstermiştir. Ozon, herhangi bir kimyasal 
dezenfektan gibi dezenfekte eden, havadaki oksijenle etkileşime giren 185nm UVC ışığı ile 
üretilen toksik bir kimyasaldır. Ozon zamanla dağılsa da aşındırıcı olabilir ve uygulanan ürün 
üzerindeki etkilerinin kullanılmadan önce anlaşılması gerekir. 

10) UVC'nin "normal ev eşyaları" yoluyla insan vücuduna nüfuz etmesi mümkün müdür?

UVC’yi içinden geçiren çok az malzeme vardır: yüksek sa�ıkta silikat camlar, belirli 
�oropolimerlerin çok ince bölümleri, safir ve diğer bazı kristaller. Bunların dışında doğadaki 
tüm malzemeler UVC ışınlarını emer ve engeller. 

Beton duvarlar, alçıpan duvarlar, camlar (Quartz olmayan standart düz camlar) UVC ışığını 
geçirmez. 

Günlük kıyafetler UVC ışınını düşük oranda geçirir. Aşağıdaki örnek bir bilimsel çalışmaya göre 
en çok %33 oranında geçirdiği gözlemlenmiştir.

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4414538/

Yine de en güvenli tarafta olmak için, UCV dezenfeksiyonu süresince odanın dışında bulunun 
ya da Rapidclean® ile farklı bir yöne ışıma yayarak dezenfeksiyon yapıyorsanız, kalın 
gözeneksiz giysiler, koruyucu plastik maske / gözlük ve eldiven kullanarak, uygulama 
sürelerine riayet ederek dezenfeksiyon yapınız. 

11) Dezenfeksiyon için ne kadar UV gerektiğine ilişkin açıklamalarda sürekli "watt" ve 
"joule" terimlerini görüyoruz. Bu terimler ne anlama geliyor? Bunlar aynı mıdır? Neden 
önemlidirler?

Çoğu insan 'Watt' terimine ampuller ve elektrik faturalarından aşinadır; ancak muhtemelen 
'Joule' terimine değildir. Her ikisi de enerjinin herhangi bir biçimde ölçülmesinde kullanılır.

Watt, enerji dağıtım hızının bir ölçüsüdür (su dağıtımı için dakika başına galon akış hızına 
benzer). Joule ise iletilen toplam enerji miktarının kümülatif bir ölçüsüdür (dağıtılan toplam 
galon suya benzer). Genellikle enerjiyi iletmek için ne kadar zamana ihtiyaç duyulduğu ile 
ilişkilidir. Örnek: 40mJ (kümülatif enerji) = 4 saniye boyunca verilen 10mW'tır.

12) GermStop®, COVID-19 ve diğer patojen dezenfeksiyonları için etkili bir dezenfeksiyon 
çözümü müdür?

Evet, ancak tüm UVC çözümlerinde olduğu gibi kullanılacak olan bina ya da odanın fiziksel 
koşulları ve hede�enen dezenfeksiyon miktarına göre doğru ürün seçimi ve doğru uygulama 
yapılmalıdır. Bunun için ürün kataloğunda yer alan yönergeler dikkatle okunmalıdır. 

13) UVC lambaları temizlenmeli midir?

Evet. Çevreye bağlı olarak, UVC lambaları periyodik olarak (yaklaşık üç ayda bir) kontrol 
edilmelidir ve kuru, pamuklu bir bez veya kağıt havluyla temizlenebilir. Lastik eldiven giyin ve 
yalnızca alkolle temizleyin. Bu yöntem aynı zamanda lamba ömrünü maksimuma çıkarmaya 
da yardımcı olacaktır.

14)Belirli organizmaları öldürmek için ne kadar UVC yoğunluğuna ihtiyacım var?

Mikroorganizmaları öldürme seviyesi; kullanılan ürünün gücü, uygulama süresi ve uzaklığa 
bağlıdır. Kısa süreli yüksek yoğunluklar ve uzun süreli düşük yoğunluklar, mikroorganizmalar 
üzerindeki öldürücü etkide temelde eşittir. Örneğin 5 dakika süren 10 birimlik bir ışıma ile 
10 dakika süren 5 birimlik bir ışıma yaklaşık aynı sonucu vermektedir. Ters kare yasası, ışıkta 
olduğu gibi mikrop öldürücü ultraviyole için de geçerlidir: Dezenfeksiyon kaynağına olan 
mesafe arttıkça öldürme gücü azalır.

Bunun yanı sıra, sıkça görülen birçok mikroorganizmayı öldürmek için gerekli olan dozaj 
miktarı bilimsel makalelerde yer almaktadır. 

• Kullanılan UV-C cihazının etkin olan noktalarının belirlenebilmesi için oluşturulan test 
gruplarının daha kısa süre ve daha uzak mesafelerde denenmesi gerekmektedir. 

• Uygulanan UV-C miktarının gerçek etkinliğinin belirlenebilmesi için hastane ortamından 
izole edilen AMR suşları üzerinde in vitro çalışması ve hastane ortamında in vivo 
çalışmalarının yapılması önem arz etmektedir. 

• Deney grubundaki UV-C ışımaları ile yüzey dezenfektanlarının veya hidrojen peroksit gibi 
püskürtmeli “no touch” sistemlerinin birlikte kullanılması sonucunda yüzeylerde bulunan 
biyo-yükün ortadan kaldırılabileceği öngörülmektedir.

2) GermStop® ürünlerini kim üretiyor? 

GermStop® ürünlerini Lightmaster® şirketi (www.lightmaster.com.tr) tasarlamıştır ve 
üretmektedir. Lightmaster® firması ışık ve ışın teknolojilerini UVC (ultraviyole), IR (kızılötesi), 
horticulture (sera aydınlatması) ve genel aydınlatma gibi birçok alandaki ürünlerinde 
kullanan, kendi bünyesinde devlet onaylı bir Ar-Ge merkezi ve üretim tesisleri bulunan 
uzman bir firmadır. Firma hakkında daha detaylı bilgiyi bu kataloğun ilk sayfalarındaki firma 
tanıtımından edinebilirsiniz. 

3) GermStop® ürünlerini kullanırken nelere dikkat etmeliyim?

Dikkat edilecek en önemli konu güvenlik ile ilgili. UVC dezenfeksiyonu esnasında dezenfekte 
edilen odada bulunulmamalıdır. Rapidclean® gibi el tipi cihazlar kullanılıyor ise, cihazdan 

çıkan ışıma kişilere doğrultulmamalı, yansıyacak olan ışınlara karşı da vücudu kaplayan 
giysilerin yanı sıra, eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Bu şekilde tam korunaklı bir kişinin 
Rapidclean® ürünü elindeyken yaptığı dezenfeksiyon bir günde toplam 30 dakikayı 
aşmamalıdır. Bu esnada Rapidclean® kesinlikle kendi üzerine değil, zıt yöndeki objeye 
tutulmalıdır. 

Bunun yanı sıra, dezenfeksiyonun yapıldığı alan ve süre ile ilgili kullanma talimat ve bilgileri 
dikkatli okumak ve dezenfeksiyonu bu doğrultuda yapmak gerekmektedir. 

4)  COVID-19 virüsünü öldürmek veya ortadan kaldırmak için uygun UVC dozu nedir?

Son yıllarda SARS- CoV-2 üzerine yapılmış olan iki çalışma (Inagaki 2020, Bianco 2020) %90 
dezenfeksyion için gerekli olan dozaj miktarını 27J/m2 olarak alıp, daha garantili tarafta 
kalmak Coronavirus için 47J/m2 dozunu önermiştir. 

Aşağıdaki tablo, Coronavirus ailesinden olan tüm virüsleri %90 (log1) oranında etkisiz hale 
getirmek amaçlı yapılmış olan akademik çalışmaları göstermektedir. İkinci sütunda virüsleri 
öldürmek için J/m2 cinsinden gerekli görülen dozaj miktarları yazmaktadır. Uç değerleri 
elimine etmek amacıyla, en düşük sonuç veren Walter ve Weiss tarafından yapılmış olan ve en 
yüksek sonuç veren Darnell tarafından yapılmış olan çalışmaları çıkarttığımızda, Covid-19 için 
varsayılan ortalama 47J/m2 değerine ulaşmaktayız. 

Daha da güvenli tarafta olmak adına, GermStop® ürünlerinde önerilen dezenfeksiyon süreleri, 
bu değerin iki katından fazla olan 100J/m2 değeri baz alınarak belirlenmiştir. 

Dezenfeksiyon süresini %90’dan %99’a çıkartmak için süre iki katında, %99,9’a çıkartmak için 
üç katına, %99,99’a çıkartmak için ise dört katına artırılmalıdır. Bu uygulama talimatları ürün 
föylerinde detaylıca anlatılmıştır. 

5) UVC'yi direkt insan dezenfeksiyonu için kullanabilir miyiz?

UVC, cilde ve gözlere direkt uygulandığında zarar vermektedir. UV ışığına doğrudan bakılması 
veya vücudunuzun herhangi bir bölümünün teması sakıncalıdır. UVC, doğrudan insan 
dezenfeksiyonu için kullanılmamalıdır.

6) Yüzeyleri temizlemek için UVC ışıklarını kullanırken operatörler nasıl güvende kalır?

Herhangi bir dezenfeksiyon sistemi gibi, GermStop® cihazları da güvenli olmaları için doğru 
şekilde kullanılmalıdır.

GermStop® 254nm dalga boylarında değişen miktarlarda UVC ışığı üretir. UVC ışığı normal 
güneş ışığından çok daha etkilidir ve maruz kalındığında cildinize şiddetli güneş yanığı 
benzeri bir reaksiyona sebep olabilir veya benzer şekilde gözünüzün retinasına zarar verebilir.
Diğer bazı cihazlar döngülerinin bir parçası olarak ozon üretirken bazıları bir ark kaynağı gibi 
ışık ve ısı üretir, bazıları ise döngüleri sırasında hareket eder. Bu nedenle, genel olarak tüm 
dezenfeksiyon cihazlarında insan güvenliği dikkate alınmalıdır.

Ciltte ve gözlerde UV ışınlarına maruz kalma riski olduğunda her zaman uygun kişisel 
koruyucu ekipman giyilmelidir. UV kaynağından gelen kaçak ışığın farkında olun ve yansıtıcı 
yüzeylerin ışımasından kaçının.

7) İnsan vücudunun zarar görmeden maruz kalabileceği günlük maksimum bir UV  ışıma 
seviyesi var mıdır ? 

Bu konudaki en bilimsel çalışma ACGIH (Amerikan Hükümeti Endüstriyel Hijyenistler 
Konferansı) derneği tarafından yapılmıştır. Aşağıda görüldüğü üzere farklı dalga boylarındaki 
en yüksek ışıma miktarı belirtilmiştir. 254nm’deki değer 60J/m2’dir. 

www.lightmaster.com

Farklı mikroorganizmaları öldürmek için gerekli olan dozajlar hakkında en kapsamlı bilgi 
aşağıdaki linkten edinebilirsiniz. Bu raporun bir bölümünün görüntüsünü aşağaki tabloda 
görebilirsiniz. 

https://www.iuvanews.com/stories/pdf/archives/180301_UVSensitivityReview_full.pdf
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