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Ozonun 
M�kroplar 
üzer�ndek� 
etk�s� 
kanıtlanmıştır

Hücre zarları : Ozon pol�doymamış yağ as�tler�, membran 
bağımlı enz�mler, hücre �çer�ğ�n�n dışarı sızmasına yol açan 
gl�koprote�nler ve gl�kol�p�dler dah�l hücre zarının çeş�tl� 
komponentler�n� oks�d�ze eder ve sonunda hücre l�z�s�ne 
yol açar (Scott and Lesher 1963; Murray and d�ğerler� 1965). 
Doymamış yağların ç�ft bağları ve enz�mler�n sülfidr�l 
grupları ozon tarafından oks�d�ze ed�ld�ğ�nde hücre 
permeab�l�tes� dah�l normal hücresel akt�v�ten�n bozulması 
ve hızlı ölüm ortaya çıkar. Dave (1999) transm�syon 
elektron m�kroskobu m�krografikler�nde gözlemled�ğ� 
kadarıyla sulu ozon �le Salmonella enter�t�d�s’e müdahale 
ett�ğ�nde hücre membranlarının bozulduğunu buldu. 

Bakter�yal spor ceketler: Foeged�ng (1985) ceket prote�nler� 
çıkarılmış Bac�llus cereus sporlarının bozulmamış sporlarla 
karşılaştırdığında ozon tarafından hızlıca �nakt�ve ed�ld�ğ�n� 
buldu. Araştırıcı spor ceket�n ozona karşı başlıca koruyucu 
b�r bar�yer olduğu sonucunu çıkardı. Son zamanlarda, 
Khadre and Yousef (2001) Bac�llus subt�l�s sporlarına sulu 
ozon �le müdahale ett�kler�nde dış taraftak� sporların büyük 
oranda bozulduğunu buldular. B�l�nen tüm v�rüs, maya ve 
patojenlere etk�l�d�r.

Ozon tarafından bakter�ler�n �nakt�vasyonu kompleks b�r 
süreçt�r. Çünkü ozon prote�nler, doymamış yağlar ve hücre 
membranlarındak� solunum enz�mler�, hücre zarlarındak� 
pept�dogl�kanlar, s�toplazmadak� enz�mler ve nukle�k 
as�tler �le spor ceketler� ve v�rüs kaps�dler�ndek� 
pept�dogl�kanı da �çeren b�rçok hücre yapılarına zarar ver�r. 
D�ğerler� OH- ,O2- ve HO3- g�b� ozon yıkımının reakt�f yan 
ürünler�n�n ant�m�krob�yal akt�v�tes�n� vurgularken bazı 
araştırıcılar moleküler ozonun m�kroorgan�zmaların 
başlıca �nakt�vatörü olduğu sonucunu çıkardılar.



Ozon akt�f oks�jen olup doğanın b�r 
element�d�r.
Her ozon molekülü 3 oks�jen 
atomundan oluşur. Ozon doğal b�r 
arıtıcıdır. Ozon güvenl� olarak 
kullanılab�len en güçlü oks�dandır. 
Ozon havuzunuzda kullanab�leceğ�n�z 
en sağlıklı su dezenfektanıdır. Ozon 
dünyada b�l�nen en �y� su dezenfekte 
yöntem�d�r. Ozon çevre dostudur.

Ozon Ne İşe Yarar?
Pandem�k Gr�p (Influenza A/(H1N1)v) 
Influenza V�rüsü 0,4 – 0,5mg/l ozon �le 
etk�s�z hale gel�r. Streptococcus 
pneumon�ae - Streptococcus Bakter� - 
0,2 mg/l �le 30 san�yede ozon �le yok 
olur. Cov�d 19 Korona V�rüsü 0,4 – 
0,5mg/l ozon karşısında etk�s�z hale 
gel�r. Atmosferdek� ozon tabakası 
�nsanları ölümcül radyasyondan korur. 
Bakter�, v�rüs ve küfler� yok eder. Spor, 
k�st, maya ve fungusları el�m�ne eder. 
Dem�r, kükürt, mangan ve h�drojen 
sülfatı oks�de eder. Yağ ve d�ğer 
kontam�nasyonları el�m�ne eder. 
Havadak� kokuları yok eder. (Duman, 
yangın sonrası veya tüm kokular vb.)

Ozon suda ya da havada k�myasal 
kalıntı bırakmaz. Ozon suya k�myasal 
b�r koku ya da tat vermez. Ozon 
sudak� bütün zararlı 
m�kroorgan�zmaları yok eder. Dem�r 
ve manganı degrade eder. Dünyadak� 
su fabr�kalarının tamamına yakını 
sularını ozonla dezenfekte ederek 
ş�şeler. Çevre dostudur. Ozon klor g�b� 
kanserojen değ�ld�r.

Ozon Sağlıklıdır?

Ozon Ned�r?

Suyu tem�zler. Suya kr�stal berraklık 
ver�r. Suyu taze tutar.

Ozon Nerelerde Kullanılır?

Ozon hotel odaları, amel�yathaneler, 
hastaneler, okullar, oteller, WC’ler, boya 
sanay�, gem�ler, arabalar ve yangın 
dumanına maruz kalmış yapılarda hava 
tem�zl�ğ� ve koku g�der�m�nde 
kullanılmaktadır. Ozon dünyanın her 
yer�nde gerek t�car� gerek evsel on 
b�nlerce havuz ve spada 
kullanılmaktadır. Genel �t�bar�ye tüm 
alanlarda geçerl�d�r.

İstenmeyen kokular ozon �le ortadan 
kolayca kalkar, dezenfekte ed�lm�ş 
tem�z b�r (ozonlanmış tem�z hava) 
ortam sunar. Et, tavuk ve balık kokuları, 
yemek yağı, yanık yemek, s�gara, soğan, 
sarımsak vb. kokuları yemekten sonra

Ozon Kötü Kokuları Yok Eder

Cov�d-19 Korona, Influenza, Sars v.b. 
tedav�s� veya enfekte olunmaması �ç�n 
tüm hastanelerde ve toplumsal 
ortamlarda ozon kullanılmaktadır. 
ABD'n�n Los Angeles şehr� dünyadak� en 
büyük ozonlu �çme suyu arıtma tes�s�ne 
sah�pt�r. Türk�ye'de üret�len ambajlı 
�çme sularının tamamı, dünyadak�ler�n 
�se tamamına yakını ozonlanmaktadır. 
Ozon atık suların tem�zlenmes�nde ve 
toks�k atıkların g�der�lmes�nde 
kullanılmaktadır. Ozon gıda sanay�s� 
sularının dezenfeks�yonunda ve gıda 
sanay�nde klora alternat�f olarak 
kullanılmaktadır. Ozon büyük 
akvaryumlar ve balık yet�şt�rme 
ç�ftl�kler�nde kullanılmaktadır.

2 dak�ka ozonlama yaparak yok 
edeb�l�rs�n�z. Yangın sonrası �s ve duman 
kokuları, boya kokuları, �şyer�n�zde ve 
ofis�n�zde oluşan s�gara kokularından 
ozonla kurtulab�l�rs�n�z. Konutlarda, 
otel odalarında, oda tuvaletler�nde, 

okullarda, ortak alanlarda, restoranlarda, 
spor salonlarında, yemekhanelerde, gıda 
depoları g�b� yerlerde ozon koku g�der�m� 
ve dezenfeks�yon konusunda ger� 
dönüşümsüz en etk�l� yöntemd�r. Kötü 
koku problem�n�n olduğu b�r çok sektörde 
kullanılab�len ozon, uçucu k�myasal 
parfümler g�b� kötü koku moleküller�n� 
baskılamak yer�ne tamamen yok eder. Bu 
özell�ğ� sayes�nde rahatsız eden kötü 
kokunun yer�ne tem�z hava kokusu oluşur. 
Sayısız m�ktarda kötü koku üzer�nde etk�l� 
olan ozon, tekrarlanan sürekl� 
uygulamalarla s�nm�ş koku sorunlarını 
ortadan kaldırır.

Neden Dezenfektanlar değ�l, Ozon terc�h 
ed�lmel�?
Ozon, oks�dasyon gücü çok yüksek olan 
b�r gaz ve b�l�nen en kuvvetl� 
dezenfektandır.  Yüksek oks�dasyon 
kuvvet�, ozonun bakter�ler�n tahr�batında 
tam etk�n b�r rol oynamasına sebep olur. 
Ozon gazının dezenfeks�yon etk�s�, aynı 
şartlar altında klorunk�nden 3125 defa 
daha fazladır. Spor, k�st ve v�rüslere karşı 
klordan daha etk�l�d�r. 

Ayrıca ozon, havada bulunan oks�jen�n 
parçalanması yoluyla elde ed�ld�ğ� �ç�n 
kararsız yapısı neden�yle dezenfeks�yon 
görev�n� tamamladıktan sonra da�ma 
hammaddes� olan oks�jene dönüşür. Ozon 
gazının dezenfeks�yon sonrasında artık ve 
kalıntı bırakmayan tek dezenfektan oluşu, 
özell�kle gıda sanay�nde kullanımını, d�ğer 
dezenfektanlara göre avantajlı 
kılmaktadır. Ozon, dozajına bağlı olarak 
yarılanma ömrünü kısa sürede tamamlar 
ve kalıntı bırakmadan hammaddes� olan 
oks�jene dönüşerek kokusu ve tadıyla 
b�rl�kte kaybolur. Sağlık Sektöründe, 
D�şç�l�k, amel�yathane vb. ek�pmanlarının 
otoklav benzer� ster�l�zasyon c�hazlarına 
göre çok daha az mal�yet ve %99.9 
oranında ster�l�zasyon yapması, d�ş 
pol�kl�n�k veya muayenehaneler�nde ağız 
�ç� ster�l�zasyon ve dezenfeks�yonunda 
hem hava hem de ozonlanmış su �le ağız 
�ç� ster�l�ze hale get�r�leb�l�r.

İnsan Sağlığına Zararı Yoktur

Uzun dönem maruz kalma 
sev�yes�(LTEL)-�nsanların ozonla 
temasının 8 saatl�k b�r sürede 0,1 ppm 
den fazla olmaması kabul 
ed�leb�lmekted�r. Bu sev�yeye günde 8 
saat maruz kalan b�r k�ş�de h�çb�r ters 
etk� görülmez.

Kısa dönem maruz kalma 
sev�yes�(STEL): İnsanlar �ç�n 0,2 ppm l�k 
b�r ozon sev�yes�ne max.15 dak�kalık b�r 
temas süres� kabul görmüştür. Y�ne 
eğer b�r k�ş� her gün 15 dak�ka süre �le 
0,2 ppm.l�k b�r ozona maruz kalıyorsa 
h�çb�r ters etk� oluşmaz. Söz konusu 0,1 
ppm sev�yes� �nsanların yaşam ve 
çalışma alanlarında sürekl� 
üret�leb�lecek bak�ye ozon sev�yes�d�r. 
Böyle b�r ozon sev�yes� sürekl� 
ozonlamayı gerekt�r�r. Ortamlarda 
kullanılacak ozonun �nsan sağlığına 
h�çb�r zararı yoktur.

AEPA(Amer�can Env�ronmental 
Protect�on Agency) ozonla temas 
edecek �nsanlar �ç�n güvenl�k sınırını 
tesp�t etm�şt�r. Bu sev�yeler ozon maruz 
kalma standardı olarak dünyanın pek 
çok yer�nde kabul görmüştür. Maruz 
kalma sev�yes� �k� kısma ayrılır. 

Meslek� Güvenl�k ve Sağlık Da�res� 
Merkez� (Occupat�onal Safety and 
Health Agency, OSHA) kapalı b�r 
mekanda bulunmasına �z�n ver�len 
maks�mum ozon m�ktarını 0,1 ppm 8 
saat olarak bel�rlem�şt�r. Ozon gazı, 
soluduğumuz havadan ya da saf 
oks�jenden elde ed�l�r. Kararsız yapısı 
neden�yle görev�n� tamamladıktan 
sonra tekrar hammaddes� olan oks�jene 
dönüşür. Kalıntı bırakmayan doğal b�r 
dezenfektan oluşu neden�yle �nsan 
sağlığına zararlı değ�ld�r. 



Ozonun
bazı 
Patajonlere
göre
Kanıtlanmış
Etk�ler�

Asperg�ll�us N�ger(Kara dağ)...............................
Bac�llus Bacter�a........................................................
Bac�llus Anthrac�s(Anthrax'a yol açar.).........
Bac�llus cereus............................................................
B.cereus(spores).........................................................
Bac�llus subt�l�s...........................................................
Bacter�ophage f2.......................................................
Botryd�s c�nerea.........................................................
Cand�da bacter�a.......................................................
Clav�bacter m�ch�ganense...................................
Cladospor�um..............................................................
Clostr�d�um bacter�a................................................
Clostr�d�um Botul�n�um..........................................
Cov�d 19 Korona V�rüsü..........................................
Coxsack�e v�rüs A9....................................................
Coxsack�e v�rüs B5....................................................
D�pther�a pathogen..................................................
Eberth bac�llus............................................................
Echo v�rüs 29................................................................
Enter�c v�rüs..................................................................
Escher�ch�a col� bacter�a.......................................
E-col�(tem�z suda)......................................................
E-col�(atık suda)..........................................................
Encephalomyocard�t�s v�rüsü..............................
Endamoeb�c Cysts bacter�a..................................
Entero v�rüsü.................................................................
Fusar�um Oxyspor�um f.sp.lycopers�c�............
Fusar�um oxysporum f.sp. melonogea............
GDVII V�rüsü..................................................................
Hepat�t�s A V�rüsü......................................................
Herpes V�rüsü...............................................................
Influenza V�rüsü..........................................................
Klebs-Lo�ler Bac�llus...............................................
Leg�onella pneumoph�la........................................
Lum�nescent Bas�d�omycetes..............................
(melan�n p�gments�z)
Mucor p�r�form�s.........................................................
Mycobacter�um foru�tum.......................................
Pen�c�ll�um Bakter�....................................................
Phytophthora paras�t�ca........................................
Pol�omyel�t�s V�rüsü..................................................
Pol�ov�rüs sürüm1......................................................
Proteus Bakter�............................................................
Pseudomonas Bakter�..............................................
Rhabdov�rüs v�rüsü....................................................
Salmonella Bakter�....................................................
Salmonella typh�mur�um.......................................
Sch�stosoma Bakter�.................................................
Staph ep�derm�d�s......................................................
Staphylococc�...............................................................
Stomat�t�s V�rüsü.........................................................
Streptococcus Bakter�..............................................
Vert�c�ll�um dahl�ae...................................................
Vesucular V�rüsü.........................................................

1,5-2 mg/l �le yok ed�l�r.
0,2 m/l �le 30 san�yede yok ed�l�r.
Ozona hassas
Suda 0,12 mg/l �le 5 dk.sonra yok ed�l�r.
Suda 2,3 mg/l �le 5 dk.sonra yok ed�l�r.
0,10 ppm �le 33 dk. da %90 azalma.
Suda 0,41 mg/l �le 10 san�yede %99.99 yok ed�ş.
3.8 mg/l 2dk boyunca.
Ozona hassas
1.1 mg/l �le 5 dk da %99.99 parçalanma
0,10ppm �le 12.1 dk da parçalanma
Ozona hassas
0,4-0,5 mg/l başlangıç
0,5 mg/l �le 1 dk da %99.999 yok ed�l�r
Suda 0,035 mg/l �le 10 sn de % 95 parçalanma
0,4 mg/l �le 2.5 dk da %99.99 parçalanma
1,5-2 mg/l
1,5-2 mg/l
1mg/l �le 1 dk da %99.999 yok ed�l�r
4,1mg/l �le 29 dk da atık suda %95 yok ed�ş
Havada 0,2mg/l �le 30 sn de yok ed�ş
0,25 mg/l �le 1.6 dk da %99.99 yok ed�ş
2,2 mg/l �le 19 dk da %99.9 yok ed�ş
0,1-0.8mg/l �le 30 sn de sıfır düzey�ne gel�r
Ozona hassas
0,1-0.8mg/l �le 30 sn de sıfır düzey�ne gel�r
1,1 mg/l �le 10 dk.
99.99 % yokoluşu 1.1 mg/l 20 dak�ka
0,1-0,8mg/l 30san�ye uygulandı ve sıfır düzey�nde yok ed�ld�.
0,25 mg/l �le 2 san�yede 99,99% yok olur.
0,1-0,8mg/l �le 30 sn.de sıfır düzey�ne gel�r.
0,4 - 0,5mg/l etk�s�zleşt�r�r.
1,5 - 2 mg/l de yok olur.
0,32 mg/l �le 20dak. Suda yok olur.
100 PPM �le 10dak. yok olur

3,8 mg/l �le 2dak. yok olur
0,25 mg/l �le 1 san�yede suda %90'ı yok olur
Ozon gazına hassas
3,8 mg/l �le 2dak.
0,3 - 0,4mg/l 3-4dak.da 99,99%ölür
0,25mg/l 1dak.da 99,5% yok olur
Çok Hassas
Çok Hassas
0,1 - 0,8mg/l �le 30sn.de sıfır düzey�ne �ner(yok olur)
Çok Hassas
0,25mg/l �le 1dak.da 99,99% yok olur.
Çok Hassas
0,1 PPM �le 1,7dak. 90%'ı yok olur.
1,5 - 2mg/l �le yok olur.
0,1 - 0,8mg/l �le 30 sn.de sıfır düzey�ne ulaşır(yok olur)
0,2 mg/l �le 30 san�yede yok olur.
1,1 mg/l �le 20dak.da 99,99% yok olur.
0,1 - 0,8 mg/l �le 30 sn.de sıfır düzey�ne gel�r (yok olur)

Patojen Dozaj



Teos Ozone 
%100 Yerl�
Patentl�
CE Belgel�

Teos Ozon
CE EMC LVD FCC
Elektrostat�k Boyalı 
ve Alüm�nyum Alaşım 
veya Krom
S�yah
Alüm�nyum Alaşım
Dak�ka veya Metrekare 
ayarlanab�l�r Zamanlayıcı
5gr/h üstü Modellerde
5gr/h üstü Modellerde
Var
Var
1 mm2 üzer� Kes�tl� Kablo
5gr/h üstü Modellerde
12cm ve Üzer� Manyet�k
10L/m�n 16L/m�n 25L/m�n
5gr/h üstü Modellerde
Tüplü Reaktör, İtalyan Malı 
Kal�tel� Trafo, Yüksek Çıkış, 
Yüksek Konsantrasyon
Patent No: 2020/05544
>10000 saat üzer�
2 Yıl
2 M Kal�tel� S�l�kon Hortum, 
8cm Yüksek Kal�tel� Hava 
Taşı, San�tasyon Modeller�nde 
1/2 �nch Ventur�, Oxygenl� 
Modellerde Floww Kontrol 
Aparatları

Kategor� Teos Ozon
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