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V-Block Teknoloj�s�
Üret�m esnasında buhar b�r�kt�rme yöntem�yle, 
yüksek sıcaklıklarda ürünler�n dış yüzey�ne uygulanan
özel formül, sürekl� akt�f kalarak 7/24 ultra h�jyen 
sağlar. 
V-Block ant�m�krob�yal kaplama yüzey� kaplayarak
 sağlığa zararlı m�kroorgan�zmaların cam yüzeyde 
barınmasını ve çoğalmasını engeller.
Ant�m�krob�yal Kaplama Ned�r?
Test ed�ld�ğ� v�rüs ve bakter�ler�n üzer�nde 
etk�nl�ğ� �spatlanan Ant�m�krob�yal V-Block Teknoloj�s�, cam yüzey�ne bakter� ve v�rüsler�n
çoğalması ve tutunmasının önlenmes�ne yardımcı olan özel b�r kaplamadır.
V-Block Teknoloj�s� Nasıl Çalışır?
Camın üret�m proses� sırasında yüksek sıcaklıkta uygulanan ve camla k�myasal bağ
kuran bu özel kaplamanın nano boyuttak� yüzey pürüzlülüğü sayes�nde
m�kroorgan�zmalar cam yüzeyde tutunamaz. Bu kaplama özel formülü sayes�nde
üzer�ndek� v�rüs ve bakter�ler� etk�s�z hale get�r�r ve 7/24 ultra h�jyen sağlar.
V-Block Teknoloj�s� V�rüs ve Bakter�lere Karşı Nasıl Etk� Eder?
V-Block kaplamanın v�rüslere karşı etk�nl�ğ� ISO 21702 standardına göre 1,5,10 ve 60
dak�kalar �ç�n test ed�lm�ş, yapılan testlerde �lk dak�kadan �t�baren oldukça etk�n
ant�m�krob�yal özell�k elde ed�lm�şt�r.
V-Block kaplamanın bakter�ler üzer�ndek� etk�nl�ğ�, y�ne T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylanmış olan laboratuvarlarda ISO 22196 standardına göre test ed�lm�ş olup 24 saat
sonunda Staphylococcus Aureus ve Escher�ch�a Col� bakter�ler�ne karşı % 99,5 ve
üzer�nde etk�nl�k gösterd�ğ� ortaya çıkmıştır.
V-Block Kaplamalı Cam Ürünler�n Gıda İle Temasa Uygun Mu?
V-Block Teknoloj�s� �le üret�len cam ürünler gıda �le temasa uygundur. V- Block kaplama,
bardakların dış yüzeyler�ne yapılıyor olup, gıda ve �çecektek� olası m�kroorgan�zmaları
hedeflememekted�r. Ürün yalnızca, k�ş�den k�ş�ye temas �le geçeb�lecek m�kropların cam
ev eşyası üzer�nde yayılmasını ve üremes�n� engellemey� sağlamaktadır. Dezenfektan
değ�ld�r. İşlenm�ş eşyanın �çerd�ğ� b�yos�dal ürünlerden dolayı olası �stenmeyen doğrudan
ya da dolaylı yan etk�s� yoktur. Ürünün gıda temas testler� gerçekleşt�r�lm�ş olup gıdaya
uygunluk testler� başarı �le sonuçlanmıştır.
V-Block Teknoloj�s� Nerelerde Kullanılır?
Üret�m esnasında uygulanan özel formül, sürekl� akt�f kalarak ev kullanımının yanı sıra
oteller, restoranlar, kafeler, hastaneler, d�ğer sağlık tes�sler�, okul, ş�rket yemekhane ve
kant�nler� g�b� bulaş r�sk� fazla olan ortamlar �ç�n de �deald�r.[5]

ANTİMİKROBİYAL MADDELER NEDİR?

Ant�m�krob�yal maddeler (AMM); m�kroorgan�zmaları öldüren (m�krob�s�d
etk�) veya onların üremes�n�/gel�ş�m�n� engelleyen (= m�krob�yostat�k etk�)
k�myasal maddelerd�r. Bu tanıma; dezenfektanlar, ant�sept�kler,
ant�b�yot�kler ve �nh�b�tör etk�l� d�ğer bazı maddeler g�rmekted�r.
H�poklor�tler, kloram�nler, �yodoforlar, kuarterner amonyum b�leş�kler�,
amfoter�k b�leş�kler, oks�dan maddeler (h�drojen peroks�t, peraset�k as�l,
ozon, vb.), alkal�ler (sodyum h�droks�t; kost�k veya kost�k soda, potasyum
h�droks�t g� b�), as�tler, alkoller, aldeh�tler (formaldeh�t g�b�), fenol ve
türevler�, sabunlar, ağır metal �yonları ve tuzlan g�b� çeş�tl� dezenfektanlar
ve ant�sept�kler, pen�s�l�n, streptom�s�n ve tetras�kl�nler g�b� çeş�tl�
ant�b�yot�kler, met�len mav�s�, kr�stal v�olet ve br�ll�ant green g�b� �nh�b�tör
etk�l� çeş�tl� m�krob�yostat�k boyalar ve sodyum klorür ve sodyum n�tr�t g�b�
koruyucu olarak kullanılan bazı gıda katkı maddeler� AMM’lere örnek
olarak göster�leb�l�r.AMM’lerden dezenfeks�yon ve ant�seps� yaratma
amacıyla veya enfeks�yon hastalıklarının tedav�s�nde �laç (ant�b�yot�k)
olarak ya da gıdalarda koruyucu katkı maddes� olarak yararlanılmaktadır.
Dezenfektanlar alet-ek�pman, cansız materyal (su g�b�) ve cansız yüzeyler
�le küçük oda ve bölmeler�n atmosfer�ne, ant�sept�kler �se canlının der� ve
mukozasına uygulanan dezenfeks�yon etk�l� AMM’lerd�r.[1]
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Doğada Mikro ve Nanoyapılı Yüzeyler

Bakter� yapışmasını engelleyen ancak bakter�ler� öldürmeyen m�kro ve nano
yapılı yüzeyler de doğada bulunur. Yüzey m�kroyapıları, çevreye h�çb�r b�yos�t
veya engelley�c� ajan salınmadığı �ç�n toks�k olmayan pas�f mekan�zmaları tems�l
eder. Çeş�tl� organ�zmalar, bakter� kolon�zasyonuna karşı savunma �ç�n bu tür
stratej�ler kullanır ve bunlar b�yom�met�k ant�bakter�yel yüzeyler�n gel�şt�r�lmes�ne
�lham verm�şt�r. Köpekbalıkları, p�lot bal�na, den�z yıldızı, ve m�dye, g�b� den�z
organ�zmalarından elde ed�len yüzey dokusu model� araştırılmıştır, çünkü bu
hayvanlarda k�rlet�c� organ�zmalarla �lg�l� çok az problem vardır. Bu farklı
hayvanların der�ler� özel m�kro yapılarla desenlenm�şt�r (Şek�l 4 a), ve aralarındak�
boşluk, zeh�rl� boya performansını teşv�k etmek �ç�n öneml� b�r özell�k olarak
kabul ed�l�r.  Köpekbalığı der�s� üzer�ndek� çıkıntılı trombos�t yapıları, örneğ�n ,
b�yoloj�k k�rlenmen�n önlenmes�nde k�l�t b�r faktör olarak kabul ed�l�r ve h�yerarş�k
olarak kırışmış yüzeyler, saha testler�nde b�r yıldan fazla b�r süre boyunca
k�rlenmeden kaldı.

a) K�rlenmeye karşı d�rençl� çeş�tl� doğal modeller�n yüzey topografyası:  p�lot
bal�na, köpekbalığı,den�z yıldızı, ve m�dye (yukarıdan aşağıya; ölçek çubukları
sırasıyla 1, 100, 100 ve 10 µm'd�r). 
b) P�lot bal�na der�ler�nden es�nlen�lm�ş pol�akr�l�k as�t-pol�et�len �m�n çok
tabakalarının taramalı elektron m�kroskobu (SEM) görüntüler�. Ölçek çubukları: 1
µm. 64 
c) 2 µm aralıklı PDMS elastomerler� üzer�nde tasarlanmış desenlere sah�p
köpekbalığı der�s�nden �lham alan yüzeyler�n SEM görüntüler�.[4]

Antimikrobiyal Yüzey Teknolojisi örneği

Antimikrobiyal Yüzey
Teknolojilerinin Yararları

Bakter�ler %99.99’a varan oranlarda azalır.

V�rüslere karşı etk�l�d�r

H�jyen�k olarak tem�z tutmak kolaylaşır

Çapraz bulaşmayı azaltır

Daha uzun süre taze kalır

MRSA, VRE ve CRE g�b� ant�b�yot�klere karşı
d�rençl� bakter� türler� b�le

Cov�d19,H1N1 gr�p v�rüsünü devre dışı bıraktığını
kanıtlamıştır.

Görünmez m�kroplara karşı sürekl� korunur.

Tem�z ürün, daha az m�krobun taşınması ve
sonuçta çapraz bulaşma potans�yel�n�n
düşürülmes� demekt�r.

Daha az m�krop demek, leke ve �stenmeyen koku
potans�yel�n�n azalması demekt�r, böylece
ürününüz daha uzun süre taze kalır, �şlevsel
kullanım ömrü artar.[2]

N-halam�n Yüzey Kaplamaları[3]
Halojenler N-halam�n b�leş�kler� �le stab�l�ze ed�leb�l�rler.N�trojen �le halojen atomu arasındak� bağ zayıf b�r bağ olup
m�kroorgan�zmalar �le temas durumunda bu bağ kırılarak
oks�dat�f halojen atomu m�kroorgan�zmaya transfer ed�l�r.
• Yüksek stab�l�te
• Nontoks�k, �r�tasyon
oluşturmaz
• Gen�ş spektrumlu etk�
• Rejenere ed�leb�l�r

N-halamin Rejenerasyonu N-halamin Yüzey Kaplamaları

ANTİMİKROBİYAL MADDELERİN ETKİNLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Ant�m�krob�yal maddeler�n (AMM) etk�nl�ğ� b�rçok faktörden etk�leneb�lmekled�r. Bunlar; AMM ve uygulanışına a�t faktörler ve
m�kroorgan�zma/m�kroorgan�zmalurn a�t faktörler şekl�nde �k� başlık altında toplanab�l�r.
AMM ve uygulanışına a�t faktörler
1 .AMM’n�n k�myasal özell�ğ�:
Organ�k AMM’ler�n etk�nl�ğ� genelde yapılarındak� karbon ve h�drojen sayılarıyla �le orantılı olarak artmaktadır. İnorgan�k
olanların etk�nl�ğ� �se suda �yoıı�ze olma güçler�yle �l�şk�l�d�r. Buna göre de, �yon�ze olma gücü yüksek olan �norgan�k as�tler
(HC1 ve H2SO4 g�b�) ve alkal�ler (NaOH ve KOH g�b�) �yon�ze olma güçler� düşük olanlara göre daha etk�l�d�rler.
2.AMM’n�n konsantrasyonu:
AMM’ler�n pek çoğu yüksek konsantrasyonlarda m�krob�s�d, düşük konsantrasyonlarda �se m�krob�yostat�k etk�ye sah�pt�r.
Ancak yoğunluk artışı �le m�krob�s�dal etk� arasında sürekl� ve doğrusal b�r �l�şk� yoktur. Bell� b�r yoğunluktan sonra AMM’n�n
m�krob�s�dal etk�s�nde herhang� b�r değ�ş�m görülmez. AMM’n�n m�krob�s�dal etk�l� bu yoğunluğunun aşılmamasına özen
göster�lmel�d�r. Çünkü yüksek konsantrasyonda AMM kullanımının öneml� buzı sakıncaları vardır. Böyles� b�r durumda her
şeyden önce ekonom�k kayıp süz konusudur, Bunun yanısıra AMM’ler�n yüksek konsantrasyonları yüzeyde kalıntı
sorunu yaratab�lmekle, uygulandığı yüzeye zarar vereb�lmekte ve en öneml�s� de �nsanda toks�k etk� oluşturab�lmekted�r.
3. Uygulama Sıcaklığı:
AMM’ler�n etk�nl�ğ� sıcaklık arttıkça artar. Ancak AMM çözelt�ler�n�n bell� sıcaklıkları da aşmaması gerekl�d�r. Çünkü her
AMM’n�n etk�n olduğu sıcaklık farklıdır. Öneml� olan sıcaklığın AMM’y� çözecek kadar yüksek fakat �nakt�f hale
dönüştürmeyecek kadar düşük olmasıdır. Örneğ�n �yotlu dezenfektan çözelt�ler� etk�s�n�n azalacağı d�kkate alınarak 40°C
dolaylarında uygulanmakta ve çözelt� sıcaklığının 50°C’y� aşmamasına özen göster�lmekted�r. Sıcaklık artışı genell�kle
ortamdak� yüzey ger�l�m�n� ve v�skoz�tey� düşürür, pH’yı ve madden�n �yonlaşma gücünü yükselt�r ve m�krob�s�dal etk�ye yol
açacak reaks�yonların hızlarını artırır. Bütün bunlara göre de sıcaklık artışı �le uygulama süres� arasında ters b�r �l�şk� vardır.
4. Çözelt� pH’sı
Her AMM’n�n etk�l� olduğu b�r pH değer� vardır ve pH’dak� ufak değ�ş�kl�kler AMM’n�n etk�nl�ğ� üzer�nde büyük değ�ş�kl�kler
yaratır. Ancak AMM’n�n çözelt� pH'sının bel�rlenmes�nde uygulanacak yüzey�n özell�ğ� de d�kkate alınmak zorundadır, D�ğer
taraftan AMM uygulamalarında hedef m�kroorgan�zma/m�kroorgan�zmalurın opl�mal pH’larından olab�ld�ğ�nce uzaklaşılması
da öneml�d�r ve bu durum m�kroorgan�zmaların AMM’lere duyarlılığını artırmaktadır. Klorlu ve �yotlu dezenfektanların etk�nl�ğ�
genell�kle pH arttıkça düşmekted�r. Klorlu dezenfektan olan h�poklor�tler�n opt�mum uygulama pH’sı 7 dolayındadır. Ancak
h�poklor�tler nötral pH’larda metal yüzeylerde korroz�f etk� yaratırlar ve bu nedenle de metal yüzeyler�n dezenfeks�yonu �ç�n,
etk�nl�ğ�n azaltıldığı ancak daha az korroz�f oldukları alkal� koşullarda (pH 9.0 g�b�) uygulama yapılır. İyodoforlar opt�mum
olarak as�d�k koşullarda uygulanırlar ve pH 5’�n altında klorlu dezenfektanlara göre daha b�r etk�nd�rler. Kuarterner amonyum
b�leş�kler� �se alkal� koşullarlarda etk�nd�r.
5. Ortamdak� organ�k ve �norgan�k k�r ve kalıntılar:
Ortamdak� k�r ve kalıntılar AMM �le m�kroorgan�zma/m�kroorgan�zmaların karşı karşıya gelmeler�n� engeleyeb�ld�ğ� g�b�, k�r ve
kalıntılar �le AMM arasında AMM’n�n etk�nl�ğ�n� azaltacak veya yok edecek olumsuz reaks�yonlar da (antogon�zm; antogon�st
etk�) gerçekleşeb�l�r ya da AMM organ�k k�rler tarafından absorbe ed�l�p etk�s�z hale geç�r�leb�l�r. Organ�k ve �norgan�k k�r ve
kalıntılara kan ve gıda (et ve süt g�b�) prote�nler�, sudak� sertl�k öğeler�, bazı deterjanlar ve sabunlar �le metal �yonları ve
tuzları örnek göster�leb�l�r. Bu nedenlerle, dezenfektan uygulanmasının önces�nde yüzeyde mutlaka uygun b�r tem�zl�k
�şlem� yapılmalıdır.[1]
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pH

DANISMAN
Doç. Dr. Seda BEYAZ

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.201700892#advs562-fig-0004
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.201700892#advs562-bib-0064

