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Przyczyny alergii
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Rodzaje alergii
Alergie powodowane są przez różnego rodzaju alergeny, które mają styczność z organizmem poprzez
bezpośredni kontakt ze skórą lub błonami śluzowymi, kontakt drogą wziewną lub pokarmową. Najczęściej spotykane typy alergii to:
• Katar sienny (zwany również nieżytem pyłkowym),
który objawia się nieżytem nosa i zapaleniem jego
błony śluzowej;
• Alergia wywołana reakcją na określone leki,
powodowana w wyniku powstawania przeciwciał
w trakcie przyjmowania leku;
• Astma oskrzelowa (inaczej dychawica oskrzelowa),
powodowana w wyniku obrzęku śluzówki, skurczu
mięśniówki oskrzeli, która objawia się dusznością
wydechową;
• Atopia, powodowana genetycznie przez wrodzoną
reakcję immunologiczną w wyniku zetknięcia się
z alergenem, objawiająca się szeregiem reakcji
nietolerancji na daną substancję;
• Wstrząs anafilaktyczny (anafilaksja), najcięższa
forma alergii występująca w sposób gwałtowny i nagły, zagrażająca bezpośrednio życiu, o charakterze
ogólnoustrojowym.

• Alergeny kontaktowe: wywołujące atopie poprzez
kontakt ze skórą (np. kosmetyki, niektóre tkaniny)
lub inne czynniki, takie jak stres, ciepło, bakterie, pył.

Przyczyny alergii

Objawy alergii

Za najczęściej występujące alergeny uznaje się:
• Alergeny pokarmowe: takie jak białka pochodzenia
zwierzęcego (np. mleko krowie, białko jaja kurzego), ryby, gluten, orzechy arachidowe, świeże owoce i warzywa, a także barwniki, chemiczne konserwanty i środki poprawiające smak.
• Alergeny wziewne: takie jak zarodniki grzybów
pleśniowych, pyłki roślin wiatropylnych (traw,
drzew liściastych i chwastów), roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt domowych.
• Alergeny iniekcyjne: spowodowane przez ukąszenie
(np. pszczoły, szerszenia, osy, komara) lub wstrzyknięcie pod skórę leku. W wyniku zetknięcia z tego
rodzaju alergenem występuje najczęstsze zagrożenie wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego.

Objawy alergii mogą różnić się ze względu na typ
alergii, jak również ze względu na ich intensywność.
Alergie najczęściej objawiają się miejscowo i mogą
lokalizować się w częściach ciała, takich jak nos,
skóra, oczy, drogi oddechowe i drogi pokarmowe.
Ze względu na intensywność mogą przebiegać łagodnie (np. poprzez wystąpienie świądu, pokrzywki,
lekkiej wysypki na ciele), średnio intensywnie (np.
łzawienie, zapalenie spojówki, zapalenie śluzówki,
nieżyt nosa, nudności) lub intensywne (np. duszności, problemy z oddychaniem, biegunka) i bardzo
intensywne, anafilaktyczne (skutkujące niewydolnością oddechową, zapaścią układu krążenia lub
zgonem).

Przyczyny alergii

Słowo alergia wywodzi się z języka greckiego i pochodzi od dwóch innych
wyrazów - “allos”, oznaczającego “inny” oraz “ergos”, które oznacza “reakcję”.
Aby powstała reakcja alergiczna, w organizmie ludzkim musi zajść reakcja
układu immunologicznego na czynnik zewnętrzny. Jest to odpowiedź
organizmu, który odbiera ten zwykle nie groźny czynnik jako zagrożenie
i stara się go wydalić. Jakie znamy rodzaje alergii, jakie są ich przyczyny,
objawy oraz diagnostyka, a także jak radzić sobie z nimi domowymi sposobami?

Szacuje się, że każdy człowiek w ciągu swojego życia przebywa przynajmniej
jedną reakcję alergiczną. Obecnie na alergie różnego typu cierpi ponad 50%
Polaków. Alergie różnią się ze względu na swój przebieg, objawy oraz wywołujące je alergeny.

Rozwój i powstawanie alergii spowodowane są wieloma
czynnikami, które wciąż pozostają badane i nie są
ściśle rozpracowane. Za najczęstsze powody powstawania alergii uznaje się:
• Czynniki środowiskowe: takie jak wzrost zanieczyszczenia powietrza, narażenie na styczność z dymem papierosowym, chemicznie modyfikowana
żywność i wykorzystywanie w produkcji tworzyw
sztucznych.
• Czynniki genetyczne: większość osób narażonych
na powstawanie reakcji alergicznych w organizmie
dziedziczy tę skłonność. Liczne badania szacują,
że między 40% a 80% zmagających się z alergiami
mają do ich powstawania skłonność genetyczną,
dziedziczoną po przodkach.
• Czynniki społeczne: na powstawanie alergii ma
również bardzo często nasz codzienny styl życia.
Wzrost higienizacji i przebywanie w bardziej sterylnym środowisku sprawia, że organizm może stawać się mniej odporny na niektóre czynniki.
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Jak radzić sobie z alergiami?

Szacuje się, że z powodu alergii różnego rodzaju cierpi ponad połowa
populacji. Możliwości walki z dolegliwościami spowodowanymi alergią
są rozmaite, od profesjonalnych po te, z których skorzystać możemy
w zaciszu domowego ogniska. Dzięki właściwej diagnostyce jesteśmy w stanie
określić, jaki rodzaj alergii nas dotyczy, by móc skorzystać z profesjonalnego
leczenia. Z alergią możemy jednak walczyć także domowymi sposobami,
które mogą w znacznym stopniu zminimalizować jej objawy.

Po wykonaniu rozpoznania i odpowiedniej diagnostyki możemy skorzystać z zabiegów odczulających lub
specjalistycznego leczenia, które zostanie wyznaczone przez lekarza. Poza leczeniem farmakologicznym
należy jednak wspomagać walkę z alergią sposobami
naturalnymi i domowymi, by maksymalnie ograniczyć
skutki zetknięcia organizmu z alergenem. Tego rodzaju
połączone działania skutkować mogą zmniejszeniem
natężenia objawów alergii w przyszłości, a w niektórych
przypadkach nawet całkowitym uodpornieniem się organizmu na dany alergen. Po właściwym rozpoznaniu
alergii, mając świadomość skali problemu, z jakim się
zmagamy, możemy zacząć podejmować odpowiednie
działania wspomagające oraz eliminacyjne.

Najczęstsze objawy alergii

Domowe sposoby na alergie

Jednymi z najczęściej występujących alergii, dotykających nawet 80% alergików, są alergie na pyłki roślin,
na roztocza, pleśnie, sierść zwierząt oraz alergie pokarmowe. Objawy tychże alergii różnią się od siebie
i mogą przebiegać z różną intensywnością (w zależności zarówno od czynników genetycznych, środowiskowych oraz od indywidualnego układu immunologicznego danej osoby). Do najczęściej występujących
objawów alergii możemy zaliczyć:
Alergie pokarmowe - wysypka, świąd, pokrzywka, nudności, biegunka, atopie.
Alergie na pyłki - łzawienie oczu, zapalenie śluzówki, nieżyt nosa, katar sienny, kichanie, wypryski skórne,
świąd oczu i nosa.
Alergie na roztocza - objawy astmowe, ściekanie wydzieliny po tylnej ścianie nosa i gardła, zatkany nos
(uczucie natężone szczególnie w godzinach porannych).
Alergie na sierść zwierząt - katar, kichanie, łzawienie oczu, zaczerwienienie i świąd spojówek (symptomy
te mogą występować również pod nieobecność zwierzęcia w pomieszczeniu, w wyniku reakcji na zetknięcie
z moczem, naskórkiem lub wydzielinami pochodzenia zwierzęcego).
Alergie na pleśnie - nieżyt nosa, duszności, zapalenie krtani lub świszczący oddech.

Jakie domowe sposoby mogą pomóc nam w walce z alergią? W zależności od alergenów, na które reagujemy, istnieje kilka możliwości, z których możemy skorzystać.
Naturalne wzmacnianie odporności - możliwe dzięki wdrożeniu odpowiedniej diety i suplementacji (np.
poprzez spożywanie dużej ilości witaminy C, picia soku z czarnego bzu, wdrożenia do diety imbiru, stosowanie oleju z czarnuszki).
Eliminacja alergenów z otoczenia - w miarę możliwości starajmy się unikać styczności z alergenami (np.
jeśli reagujemy alergicznie na roztocza, zmniejszajmy ilość przedmiotów, które je skupiają, takich jak dywany, zasłony, przedmioty gromadzące kurz na otwartych przestrzeniach).
Oczyszczanie i nawilżanie powietrza - częste wietrzenie mieszkania (pomijając okresy pylenia oraz
wzmożonego występowania smogu i zanieczyszczeń - wtedy jedynie bezpośrednio po deszczu), stosowanie profesjonalnych urządzeń do oczyszczania i nawilżania powietrza.
Oczyszczanie śluzówek - przy pomocy wody morskiej, soli fizjologicznej, irygacja nosa i zatok.
Czynności domowe - częsta wymiana filtrów w odkurzaczu, częste pranie (przynajmniej raz w tygodniu)
pościeli i ręczników w wysokich temperaturach.

Domowe sposoby na alerie

Domowe sposoby
na alergie

Diagnostyka alergii
Pierwszym krokiem w skutecznej walce z alergią jest jej właściwe rozpoznanie. Istnieje kilka sposobów
pozwalających na określenie, z jakiego rodzaju alergią mamy do czynienia. Najpopularniejszym i najczęściej wybieranym sposobem są testy skórne (przeprowadzane poprzez styczność roztworu danego
alergenu ze skórą). Kolejnym sposobem są testy z krwi pacjenta, wykrywającego wysokość stężenia IgE.
Inny sposób stanowi dieta eliminacyjna, przydatna szczególnie w przypadku alergii pokarmowych (usuwanie z codziennej diety kolejnych produktów z wnikliwą obserwacją efektów). W przypadku podejrzenia
astmy wykonywana jest spirometria. Każdego rodzaju badania poprzedza zazwyczaj wizyta w gabinecie
lekarskim i skierowanie lekarza na dany test.
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Smog komunkacyjny w okresie wiosenno-letnim

Smog komunikacyjny 
w okresie wiosenno-letnim

Zanieczyszczenia powietrza i smog komunikacyjny to jedne z najpoważniejszych problemów środowiskowych, które mają wpływ nie tylko na nasze
otoczenie, ale i na nasz organizm. Skutki występowania smogu komunikacyjnego odczuwają zarówno osoby zdrowe, jak i zmagające się z różnego
rodzaju dolegliwościami. Niekorzystny wpływ smogu na organizm w dużym stopniu odczuwają również alergicy.
Smog komunikacyjny - co oznacza?
Smog komunikacyjny to zjawisko, które powstaje
w wyniku zmieszania powietrza, spalin, dymu i zanieczyszczeń powodowanych przedostawaniem się
środków chemicznych do atmosfery (np. tlenku azotu
i tlenku siarki, związków kancerogennych i substancji
stałych w postaci pyłów zawieszonych). Wielokrotnie
przeprowadzane badania udowodniły, że występowanie smogu ma szkodliwy wpływ na zdrowie
człowieka, stanowi czynnik alergizujący, wywołuje
astmę oraz choroby układu oddechowego. Smog
zwiększa również ryzyko zapadnięcia na nowotwory
i choroby płuc.

Okresy wzmożonego występowania smogu
Smog występujący w miesiącach zimowych prowadzi
w konsekwencji do powstania smogu wtórnego oraz letniego. Toksyny i pozostałości w postaci
zanieczyszczeń unoszone są przez przejeżdżające
samochody oraz wiatr, łącząc się ze spalinami samochdowymi. Smog letni (zwany również białym
lub fotochemicznym), powstaje w momencie nagromadzenia w powietrzu zbyt dużej ilości tlenków
azotu, związków organicznych (ketony, aldehydy,
nadtlenki) oraz ozonu troposferycznego. Smog typu
letniego wzmaga się w okresie podwyższonych temperatur, najczęściej powyżej 25 stopni Celsjusza.
Smog ten występuje najczęściej w obszarach zurbanizowanych, dużych miastach i obszarach często
uczęszczanych przez człowieka, o dużym natężeniu
komunikacyjnym.

Smog komunikacyjny a alergie
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Smog komunikacyjny ma zgubny wpływ zarówno
na układ krążenia, jak i na układ oddechowy człowieka.
Na skutki smogu szczególnie narażone są osoby, które

mieszkają w miejscach dużego natężenia ruchu, takich
jak rozbudowane aglomeracje miejskie, stolice Państw
i miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. W smogu
znajduje się bardzo wiele substancji alergizujących,
które przedostają się do organizmu człowieka drogą
oddechową. Im większe natężenie zanieczyszczeń
i częstsze przebywanie w obszarze, na którym występuje smog, tym większe prawdopodobieństwo
wystąpienia alergii i chorób układu oddechowego.
Jednymi z najbardziej alergizujących czynników są
metale, ponieważ prowadzą do zwiększenia ryzyka
powstania astmy oskrzelowej. Udowodniono, że tego
rodzaju alergeny (w szczególności pochodzące ze
spalania węgla i śmieci oraz z pyłów przemysłowych),
są zdecydowanie mocniejsze niż alergeny pochodzenia naturalnego. Co gorsza, w przeciwieństwie
do alergenów naturalnych, na alergeny chemiczne
nie ma jak dotąd skutecznej kuracji odczulającej.

Oczyszczanie i nawilżanie powietrza dlaczego jest istotne?
Ze względu na wyżej wymienione czynniki niezwykle
istotne jest regularne oczyszczanie i nawilżanie wdychanego przez nas powietrza, szczególnie w przypadku, gdy mieszkamy lub przebywamy w obszarze
podwyższonego ryzyka i występowania smogu w
dużym natężeniu. Aby skutecznie oczyścić domowe
powietrze nie wystarczy jednak wietrzyć mieszkania
(w okresie dużego natężenia smogu jest to wręcz
niewskazane). Należy zadbać zarówno o oczyszczanie powietrza z bakterii i pyłów, jak i o odpowiednie
jego nawilżenie - ze względu na to, że dobrze nawilżona błona śluzowa radzi sobie łatwiej w walce
z alergenami. Dobry oczyszczacz powietrza usunie
z miejsca zamieszkania alergeny i bakterie szczególnie w okresie pylenia i występowania smogu.

Wyróżniamy dwa rodzaje smogu:
Smog londyński
Skład: sadza, tlenki węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, ciężko opadające pyły.
Czas występowania: w okresie jesienno-zimowym, od listopada do stycznia.
Smog typu Los Angeles
Skład: węglowodory, tlenki azotu, tlenki węgla.
Czas występowania: w okresie wiosenno-letnim.
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Każdy z nas ceni sobie zdrowy i niezakłócony niczym, spokojny sen. Jego
jakość przekłada się na naszą energię, którą emanujemy w ciągu dnia,
ma wpływ na naturalną odporność naszego organizmu, na nasze samopoczucie oraz zdrowie. Zaawansowane technologie oczyszczania powietrza pozwalają cieszyć się zdrowym snem i głębokim oddechem w trakcie
nocy. Jaki wpływ ma jakość powietrza na sen?

Zdrowy sen a dobre samopoczucie
Zachowanie odpowiedniej higieny snu pozwala organizmowi na lepszą, szybszą i skuteczniejszą regenerację po przebytym dniu. Bezsenność to jednak
jedna z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych - ze względu na wszechobecny stres, niewłaściwe odżywianie się, przebywanie zbyt długo
przed ekranami emitującymi niebieskie światło oraz
wpływ czynników zewnętrznych, takich jak zanieczyszczenie powietrza i smogu. Niezakłócony sen
przekłada się na zdrowie całego organizmu - jego
zaburzenia powodują liczne problemy, od zaburzeń
psychicznych, hormonalnych, poprzez otyłość, aż
po skłonność do zapadania na nowotwory. Właśnie
dlatego niezwykle ważne jest stworzenie odpowiednich warunków do komfortowego i niezmąconego
niczym snu.

Co wpływa na negatywną jakość snu?
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Na niespokojny sen wpływ ma szereg czynników
zewnętrznych. Do najważniejszych z nich zaliczyć
możemy:
• Zanieczyszczenia w powietrzu;
• Alergeny w powietrzu;
• Przesuszone powietrze;
• Zbyt duża wilgotność powietrza;
• Niechciane zapachy unoszące się w powietrzu;
• Występowanie dymu papierosowego w powietrzu
(w przypadku powierzchni, w których przebywają
osoby palące);

Oczyszczanie powietrza - wpływ na
jakość snu
Powietrze w pomieszczeniach zamkniętych może
osiągać znacznie wyższy stopień zanieczyszczenia,
niż na zewnątrz, ze względu na regularne gromadzenie się w nim szkodliwych substancji, nie posiadających ujścia. Do zanieczyszczeń zewnętrznych
dochodzą te, które produkujemy sami - choćby
smażąc, wydychając dym papierosowy, czy paląc
w pomieszczeniach świece. Zgubny wpływ na sen
mają również osiadające na powierzchniach pleśnie. Oczyszczacze powietrza pozwalają dzięki swojej pracy na eliminację aż do 99% zanieczyszczeń
obecnych w przestrzeni domowej. Wieloetapowa
filtracja pozwala na bezpieczny proces oczyszczania
(jak również na eliminację cząsteczek smogowych)
oraz wykrywania czynników szkodliwych dla zdrowia. Zaawansowane funkcje oczyszczaczy dbają również o odpowiednie nawilżenie powietrza, a część
modeli także o jego właściwą i pozytywną dla organizmu jonizację.

Zalety oczyszczania powietrza z wykorzystaniem nowoczesnych technologii:
• Energooszczędny proces;
• Wieloetapowa filtracja pozwalająca na wykrywanie
czynników szkodliwych;
• Dodatkowa funkcja jonizacji powietrza;
• Dodatkowa funkcja nawilżania powietrza;
• Eliminacja z powietrza większości substancji szkodliwych, wpływających negatywnie na organizm
człowieka;
• Intuicyjna obsługa pozwalająca na dostosowanie
parametrów urządzenia do indywidualnych potrzeb;
• Odpowiednie wykorzystanie zarówno na małych,
jak i na dużych powierzchniach;
• Skuteczne wspomaganie walki z alergiami, poprzez
eliminację alergenów z powietrza;
• Usuwanie zanieczyszczeń takich jak włosy, sierść
czy kurz;
• Usuwanie nieprzyjemnych zapachów (dym papierosowy, zapach zwierząt, pranie);
• Pochłanianie i redukcja benzopirenu i formaldehydu.

Zdrowszy sen dzięki technologii

Zdrowszy sen dzięki
technologii

Istotnym elementem w walce z bezsennością jest
regularne oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu,
w którym śpimy. W dobie wszechobecnych zanieczyszczeń, wietrzenie mieszkania jest coraz mniej
wskazane - zaleca się otwieranie okien jedynie w
okresach niskiego pylenia oraz bezpośrednio po
deszczu. W każdym z tych przypadków doskonale
sprawdzają się również profesjonalne oczyszczacze
powietrza przeznaczone dla użytkowników indywidualnych.

Oczyszczacze wzbogacone o funkcję jonizacji
(Plasmacluster) pozwalają dodatkowo na skuteczną eliminację z otoczenia alergenów, takich jak pyłki
roślin oraz sierść zwierząt domowych. Urządzenia te
eliminują ponadto zarodniki grzybów utrzymujące
się w powietrzu, a także bakterie i wirusy (skuteczność
potwierdzona na poziomie 99%). Wszystkie te cechy
przekładają się na swobodny oddech, który z kolei
ma doskonały wpływ na zdrowy i niezakłócony sen.
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Powietrze, którym oddychamy na co dzień ma ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Dziennie przez nasze płuca
przepływa około 12 metrów sześciennych powietrza. Na organizm ludzki pozytywnie wpływa jego zbilansowane zjonizowanie (które naturalnie
występuje np. tuż po burzy, w okolicach wodospadów lub w lasach). Niestety, obecnie bardzo często powietrze, którym oddychamy, jest zanieczyszczone - ze względu na warunki środowiskowe, występowanie smogu,
negatywny wpływ miejskiej komunikacji, a także urządzenia elektroniczne, których używamy. Dlaczego zatem jonizacja powietrza jest istotna?

Na czym polega jonizacja powietrza?
Jony występujące w powietrzu mają ogromny
wpływ na zdrowie naszego organizmu, na nasz oddech i samopoczucie. Jon, a więc atom (pojedynczy
lub ich grupa) poszukuje w otoczeniu cząsteczki lub
cząsteczek naładowanych przeciwnie (ujemny poszukuje dodatniego, a dodatni ujemnego). Zjonizowane powietrze występuje, gdy aniony tlenu i kationy wodoru połączą się z cząsteczkami wody - mamy
wtedy do czynienia z efektem świeżego, rześkiego
powietrza (nazywanego również efektem Lenarda).
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Świeże powietrze, którego doświadczać możemy
przy wodospadach czy w okolicach morskich wybrzeży spowodowany jest procesem rozbijania cząsteczek wody jonami. Ten sam proces odwzorowują
jony Plasmacluster. Skutkiem rozrywania cząsteczek wody jest powstawanie tak zwanych aerojonów, z których mniejsze części ładują się ujemnie.
Efekt Lenarda pozwala na wytworzenie przestrzennej
przewagi ładunku ujemnego. Oznacza to, że jony
ujemne, w przeciwieństwie do jonów dodatnich
z łatwością transportowane są z powietrza do pęcherzyków płucnych, które deponują ich ładunek to z kolei sprawia, że oddycha nam się łatwiej.

Jonizacja powietrza - dlaczego jest ważna?
Zdrowe, czyste powietrze ma nieoceniony wpływ
na ludzki układ oddechowy - to nie tylko naturalny
sposób na polepszenie samopoczucia, ale też źródło energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania i łatwiejszego oddychania. Wpływ jonów na
jakość powietrza jest niezwykle istotny - zarówno
naładowane zbyt wysoką ilością jonów dodatnich,
jak i ujemnych powietrze traci swoje pozytywne
właściwości - to co jest więc istotne, to zachowanie
odpowiedniego bilansu pomiędzy ich liczbami. Naturalnie występujący układ jonów w powietrzu jest
zaburzany przez wiele czynników - właśnie dlatego
urządzenia Sharp posiadają opatentowaną technologię zbilansowanej jonizacji (Plasmacluster), która
pozwala na jego wyrównywanie. Proces ten polega na wytwarzaniu zarówno jonów dodatnich, jak
i ujemnych, które rozprowadzane są po pomieszczeniu. Wychwycone z powietrza cząsteczki wody
stabilizują jony, zapewniając im trwałość, a powietrzu rześkość. Skupiska jonów skutecznie eliminują
napotkane na swojej drodze szkodliwe substancje.
Proces ten występuje w naturze - to właśnie on stał
się inspiracją do stworzenia unikalnej technologii
Plasmacluster, wyróżniającej urządzenia Sharp na
rynku spośród innych jonizatorów, które generują
jedynie jony ujemne. Zbilansowana liczba jonów
pozwala na skuteczne zwalczanie drobnoustrojów
i alergenów, które unoszą się w powietrzu.

Na czym polega jonizacja plazmowa?
Jonizacja plazmowa polega na generowaniu jonów
ujemnych poprzez wytworzenie na rozgrzanej powierzchni metalu przy pomocy elektronów. Pozwala
to na wytworzenie jonów ciężkich, o niskiej zawartości energii, które są dużo trwalsze niż jony lekkie. Są
one podobne do jonów występujących naturalnie,

dzięki czemu z łatwością przedostają się do płuc
i nie rozbijają się na drodze do nich w zetknięciu ze
ściankami górnych dróg oddechowych. Technologia Plasmacluster emituje dodatnie jony wodoru
i ujemne jony tlenu, których połączenie powoduje
powstawanie silnie reaktywnych rodników hydroksylowych z grupy OH. Osiadają one na powierzchni
cząsteczek drobnoustrojów, roztoczy, grzybów i pleśni, pozbywając się wodoru niezbędnego w utworzeniu cząsteczki wody, co w konsekwencji prowadzi do rozbicia substancji szkodliwych dla zdrowia.

Pozytywny wpływ jonizacji klastrów plazmowych

Pozytywny wpływ jonizacji
klastrów plazmowych

Efekt Lenarda

Pozytywny wpływ jonizacji powietrza
Udowodniono, że przebywanie w przestrzeni, w której powietrze jest odpowiednio zjonizowane ma pozytywny wpływ na organizm człowieka, szczególnie
w przypadkach osób, które borykają się z różnego
rodzaju dolegliwościami układu oddechowego.
Jonizacja powietrza znajduje pozytywny oddźwięk
w przypadku między innymi takich schorzeń, jak:
• Astma;
• Nadciśnienie;
• Migreny;
• Zapalenia krtani;
• Zapalenia oskrzeli;
• Problemy metaboliczne;
• Bezsenność;
• Zapalenia zatok;
• Alergie.
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Suche powietrze w mieszkaniu może skutkować wieloma negatywnymi
symptomami, odczuwanymi przez nas zarówno wewnątrz naszego ciała,
jak i zewnętrznie. Problemy takie jak przesuszone śluzówki, sucha, pozbawiona blasku skóra, obniżenie odporności, występowanie migren,
a także elektryzowanie się włosów i powierzchni mogą zostać zwalczone dzięki odpowiedniemu poziomowi nawilżenia powietrza. Stosowanie
nawilżaczy sprzyja nie tylko w walce ze szkodliwymi czynnikami oddziałującymi bezpośrednio na ludzki organizm, ale też w redukcji elektryczności statycznej, która również ma istotny wpływ na nasze codzienne
funkcjonowanie w domowej przestrzeni.

Technologia Plasmacluster
Technologia Plasmacluster, to potwierdzona wieloma certyfikatami i udowodniona ponad 90 patentami metoda, która nasyca powietrze ciężkimi
aerojonami (naturalnie występujące w przyrodzie
jony dodatnie i ujemne). Proces ten pozwala na skuteczną eliminację z powietrza grzybów, alergenów,
wirusów oraz bakterii i wspomaga utrzymanie optymalnego poziomu nawilżenia pomieszczenia. Inteligentny tryb analizuje czynniki, które wpływają na
otoczenie - ilość nieczystości, zapachów, temperatury oraz poziom wilgotności powietrza.
Badania przeprowadzone m. in. w Japonii potwierdziły, że nawilżacze SHARP z technologią Plasmacluster charakteryzują się niemal stuprocentową skutecznością (99,7%) w walce z obecnymi w powietrzu
wirusami oraz w redukcji zarodków grzybów i pleśni
(90%). Technologia Plasmacluster pozwala ponadto na zredukowanie elektryczności statycznej w bardzo krótkim czasie - pomiędzy 2,7 a 13 minut.
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Elektrycznością statyczną nazywamy fachowo zespół
zjawisk, który towarzyszy powstawaniu na materiałach o małej przewodności elektrycznej lub na
obiektach przewodzących, które są odizolowane
od ziemi (np. na ciele człowieka) niezrównoważonego ładunku elektrycznego. Im większa jest jego
wartość, tym większe natężenie pola elektrostatycznego, które wokół siebie wytwarzają. Oznacza
to, że jeśli obiekt lub człowiek znajdą się w zasięgu
innego obiektu, który wytwarza nadmiar ładunków
elektrycznych, nastąpi znane nam doskonale zjawisko elektryzowania (lub elektryzacji) i uczucie “kopania” prądem, np. po dotknięciu naelektryzowanego obiektu. Elektryzacja może nastąpić w wyniku
zetknięcia się dwóch naelektryzowanych ciał:
• Ciało stałe - ciało stałe
• Ciało stałe - ciecz
• Ciało stałe - gaz
• Ciecz - gaz
Dzieje się to w momencie tarcia, uderzenia, poślizgu, przepływu, mieszania, ro zdrabniania lub dotknięcia. Nośnikami ładunków elektrycznych mogą
być jony i elektrony.
Siły elektrostatyczne przyczyniają się do przyciągania wirusów rozprzestrzeniających się drogą kropelkową, ale też cząsteczek kurzu czy pyłków. Niestety, również one mają negatywny wpływ na nasz
organizm - zwłaszcza gdy są bardzo aktywne lub gdy
cierpimy na alergie czy astmę.

Zastosowanie urządzeń wyposażonych w technologię Plasmacluster w pomieszczeniach zamkniętych
niesie za sobą wiele innych pozytywnych skutków,
takich jak choćby:
• Usuwanie unoszącej się w powietrzu pleśni;
• Ograniczenie rozwoju przylegającej pleśni;
• Zwalczanie działania unoszących się w powietrzu
drobnoustrojów;
• Zwalczanie działania unoszących się w powietrzu
wirusów;
• Dezaktywacja alergenów unoszących się w powietrzu
pochodzących z odchodów i pozostałości roztoczy
domowych.

Zalety redukcji elektryczności statycznej
Wysoki poziom występowania elektryczności statycznej w warunkach domowych możemy odczuwać, kiedy wykonujemy codzienne czynności. Zjawisko elektryzacji towarzyszyć może więc czesaniu
włosów, chodzeniu po winylowej podłodze, pracy
przy stole, na którym znajdują się naelektryzowane
obiekty, chodzeniu po dywanie czy podnoszeniu
torby wykonanej z sztucznego materiału. Związek
pomiędzy redukcją elektryczności statycznej a stopniem nawilżenia powietrza jest prosty - ze względu
na to, że woda przewodzi prąd, nawilżenie powietrza utrzymywane na stałym poziomie spowoduje
znaczne zmniejszenie ryzyka wystąpienia wyładowań elektrycznych - na naszym ciele lub na przedmiotach, którymi się otaczamy.

Zalety redukcji elektryczności statycznej

Zalety redukcji
elektryczności statycznej

Elektryczność statyczna i zjawisko
elektryzowania

Technologia Plasmacluster - skuteczne narzędzie w walce ze zjawiskiem elektryzacji
W walce z suchym powietrzem, które sprzyja tworzeniu się zjawiska elektryzacji i naraża nas na zetknięcie się z wieloma innymi niekorzystnymi czynnikami,
doskonale sprawdza się technologia Plasmacluster.
Pozwala ona na skuteczne neutralizowanie unoszących się w powietrzu wirusów, nieprzyjemnych zapachów czy bakterii, a przy tym stanowi doskonałe
narzędzie w walce z elektrycznością statyczną, przyczyniając się do jej znacznej redukcji.
Ze względu na to, że jony Plasmacluster emitowane są w sposób zbilansowany, reagują zarówno na
ładunki dodatnie, jak i ujemne, znajdujące się na
przedmiotach, z których pochodzi elektryczność
statyczna. Jej redukcja pozwala między innymi na
zatrzymywanie cząsteczek kurzu, dzięki uwalnianiu
jonów dodatnich i ujemnych.
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Inteligentne tryby pracy
Powietrze, którym oddychamy, ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie
i organizm. W dobie coraz większego zanieczyszczenia, spowodowanego
czynnikami cywilizacyjnymi, komunikacyjnymi i smogiem warto umieścić
w często użytkowanych przez nas przestrzeniach - w pracy, domu, biurach,
salach konferencyjnych, gabinetach kosmetycznych i lekarskich urządzenia oczyszczające powietrze. Jednymi z najlepiej sprawdzających się w tej
roli modeli są oczyszczacze SHARP z serii Ultimate Air HG, wyposażone
w inteligentne tryby pracy.

Konsekwencją niewłaściwych parametrów powietrza
w naszych domach jest złe samopoczucie, obniżona odporność organizmu, obniżenie jakości skóry
i częstsze ryzyko zapadania na alergie. Skuteczny
oczyszczacz powietrza pozwala na zatrzymanie, pochłonięcie i utylizację unoszących się szkodliwych
substancji, takich jak np. sierść zwierząt, pyłki, kurz,
zarodniki grzybów, bakterie i wirusy. Oczyszczacze SHARP wyposażone są dodatkowo w czujnik
PM2.5 oraz specjalnie opracowany filtr zapachowy,
który usuwa także szkodliwe gazy (VOC, NOx, SOx).
Urządzenia zwalczają również smog, który zawiera
zawieszony pył, przedostający się z łatwością wraz
z wdychanym powietrzem do płuc i krwi. Urządzenie
dobrane odpowiednio do wielkości powierzchni może
dać bardzo zadowalające rezultaty już w pierwszych
godzinach jego użytkowania.

Seria SHARP Ultimate Air HG - inteligentne tryby pracy
Serie urządzeń przeznaczonych do oczyszczania powietrza SHARP z serii UA HG są niezwykle skuteczne
i intuicyjne w użytkowaniu dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii i inteligentnych trybów pracy, które w znacznym stopniu automatyzują oczyszczacze i pozwalają im dostosować się do warunków,
w jakich pracują. Jakie możliwości dają użytkownikom serii UA HG inteligentne tryby pracy?
Programy oczyszczania powietrza
Dzięki specjalnie opracowanym programom urządzenie może usuwać skutecznie z otoczenia najczęściej
występujące zanieczyszczenia, takie jak pyły PM10,
PM2.5 lub PM1. Dodatkowo oczyszczacz eliminuje
również alergeny, takie jak kurz czy pyłki, umożliwiając tym samym alergikom większy komfort przebywania w danym pomieszczeniu.
Inteligentne pomiary - Intelligent Automatic
Operation
Jedno kliknięcie pozwala na rozpoczęcie w pełni
automatycznej kontroli pracy urządzenia, które

nawilża i oczyszcza powietrze zgodnie z rozpoznanymi przez siebie parametrami - wilgoci powietrza,
zapachów, które się w nim unoszą oraz jego temperaturą. Dodatkowe funkcje pozwalają urządzeniu na
wykrywanie ruchu i tego, czy ludzie znajdują się
w pomieszczeniu, a także przełączenia na tryb energooszczędny. Dzięki sześciu czujnikom urządzenie
analizuje wartość aż siedmiu parametrów otoczenia
- smogu, kurzu, zapachów, temperatury, wilgotności, światła i ruchu.
System Plasmacluster Ion
Firma SHARP opracowała i opatentowała inteligentny system Plasmacluster Ion, pomagający skutecznie
usuwać ponad 99% wirusów unoszących się w powietrzu, jak również roztoczy, zapachów i alergenów.
System pozwala urządzeniu na szybkie i skuteczne
wykrywanie szkodliwych substancji i ich eliminację
możliwą dzięki klastrom plazmowym Plasmacluster. System pozwala również na usuwanie drobnoustrojów i alergenów z trudno dostępnych miejsc,
takich jak tkaniny, meble, ściany i ich kąty.
Pollen

Zalety serii UA HG - Inteligentne tryby pracy

w oczyszczaczach serii UA HG

Zalety oczyszczaczy powietrza

Antyalergiczny tryb przeciwdziałający wzrostowi
zapylenia powietrza, poprzez zwiększenie czułości
sensorów odpowiedzialnych za szybkie wykrywanie
tego typu czynników.
Tryb Ion Shower
To tryb, który doskonale sprawdza się przy oczyszczaniu powietrza przed snem, cechujący się dużo
wyższą intensywnością działania zarówno jonizacji,
jak i filtracji powietrza.
Funkcja monitorowania
Czujnik monitorujący pozwala urządzeniu na wykrywanie podczas pracy stanu konieczności zwrócenia
uwagi na poziom temperatury i wilgotności na danej powierzchni. Urządzenie sygnalizuje to poprzez
wskaźnik monitorowania i wykrywa wysoki bądź niski poziom wilgotności i temperatury.

Zalety urządzeń Sharp to przekładają się na ich wartość dla naszego zdrowia. Cechuje je wysoka wydajność
oczyszczania i nawilżania, mnogość przydatnych funkcji, intuicyjność i wykorzystanie nowoczesnych technologii, certyfikowana skuteczność oraz gwarancja jakości i serwisu.
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Nawilżanie ewaporacyjne

Seria SHARP UA HD - charakterystyka

Wilgotność powietrza utrzymująca się poniżej 40%
oznacza, że będzie ono zbyt suche, natomiast poziom, który przekracza 60% wskazuje, że w powietrzu znajduje się zbyt dużo wilgoci, co może
prowadzić do rozwoju zarodników grzybów i do powstawania pleśni. Doskonałym narzędziem w walce
ze zbyt suchym lub zbyt wilgotnym powietrzem w
pomieszczeniach są zaawansowane, inteligentne
urządzenia, zapewniające stały i odpowiedni poziom nawilżenia i temperatury. Zaawansowana
technologia pozwala urządzeniom na automatyczne rozpoznanie odpowiednich parametrów, dzięki
wbudowanym czujnikom wilgotności i temperatury. Odpowiednio nawilżone powietrze przekłada się
między innymi na lepszy sen, dobre samopoczucie,
brak uczucia “zatkania” błon śluzowych oraz na
zdrowy wygląd naszej skóry.

Inteligentne nawilżacze powietrza z serii UA HD posiadają funkcję nawilżania ewaporacyjnego oraz technologię Plasmacluster Ion HD. Oznacza to, że jednocześnie nawilżają i oczyszczają powietrze. Czujniki
kurzu i zapachów dobierają odpowiedni program
oczyszczający, a jony Plasmacluster usuwają szkodliwe drobnoustroje i alergeny zarówno z powietrza,
jak i powierzchni ścian, mebli oraz tkanin. W miesiącach letnich urządzenia z serii UA HD sprawdzą się
również jako klimatyzatory ewaporacyjne, dodanie
kostek lodu do pojemnika z wodą pozwoli obniżyć
o kilka stopni otaczające nas powietrze. Oczyszczacze SHARP cechuje ponadto wydajność i cicha praca, dzięki czemu sprawdzają się one idealnie również w sypialni, dbając o spokojny i niezakłócony
sen domowników. Wysoka wydajność filtrów i możliwość długotrwałej, nieustannej pracy sprawiają,
że są to jedne z najlepszych dostępnych urządzeń
tego typu na rynku.

Nawilżanie ewaporacyjne
Funkcja nawilżania ewaporacyjnego pozwala na higieniczny sposób wyparowania wody, która nie jest
ogrzewana, lecz uwalniana przy pomocy wilgotnego filtra. Liczne badania potwierdziły, że nawilżanie
ewaporacyjne nie emituje w powietrze szkodliwych
minerałów ani bakterii, przyczyniając się do jednoznacznej poprawy zdrowia, samopoczucia i jakości
samego powietrza w pomieszczeniu, w którym pracuje.

Cechy serii UA HD:
• Unikalne połączenie technologii oczyszczania powietrza;
• Wyposażone w generatory jonów Plasmacluster;

Zalety serii UA HG - Nawilżanie ewaporacyjne

Temperatura i wilgotność powietrza pomieszczeń, w których przebywamy,
nie powinna przekraczać optymalnej wartości. Dzięki temu będziemy
mogli cieszyć się nie tylko lepszym samopoczuciem, ale i większą odpornością, lepszym stanem skóry i zdrowia. Szacuje się, że optymalna temperatura nie powinna przekraczać 22ºC, a wilgotność w pomieszczeniach
powinna utrzymywać się na poziomie 40-60%.

Zalety nawilżaczy powietrza

• Usuwają kurz z powietrza i inne unoszące się w nim
szkodliwe cząstki;
• Usuwają pyłki i pleśnie (dzięki filtrowi HEPA 99,97%
cząsteczek zostaje zatrzymanych, w tym PM10 oraz
PM2.5);
• Pochłaniają nieprzyjemne zapachy dzięki filtrowi
węglowemu;
• Odświeżają powietrze naśladując zachowanie środowiska naturalnego poprzez emitowanie zbilansowanej liczby jonów dodatnich oraz ujemnych;
• Są wydajne - system nawilżania ewaporacyjnego charakteryzuje się wydajnością do 600 ml na godzinę;
• Posiadają funkcję pracy automatycznej, dzięki czujnikom monitorującym stale jakość powietrza, które dostosowują urządzenie do poziomu wilgotności i czystości powietrza w danym pomieszczeniu;
• Wyposażone w wydajne filtry HEPA, o żywotności
sięgającej nawet 10 lat użytkowania.
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Zalety modelu UA-PM50-B
Oczyszczone i świeże powietrze, jakim oddychamy, to luksus, na który
każdy z nas może sobie pozwolić. By cieszyć się naturalnym i rześkim powietrzem nie trzeba udawać się w pobliże wodospadu lub do lasu - przy
pomocy urządzeń regulujących ilość jonów dodatnich i ujemnych w powietrzu jest to możliwe także w przestrzeni domowej - nawet w okresie
smogu i wzmożonych zanieczyszczeń w aglomeracjach miejskich.
SHARP UA-PM50-B to urządzenie, które nie tylko doskonale oczyszcza powietrze z pomieszczeń o powierzchni
ok. 40 m², ale również pomaga w walce z komarami, nawiedzającymi przestrzenie mieszkalne i biurowe
w miesiącach letnich. Inteligentny oczyszczacz powietrza z innowacyjną technologią Plasmacluster Ion HD
z wbudowaną pułapką na komary pozwala usuwać z powietrza bakterie, alergeny, wirusy i bakterie oraz
niechciane w pomieszczeniu insekty. Jego niewielkie gabaryty sprawiają, że sprawdza się on doskonale
zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i w biurach.

Charakterystyka
Podobnie jak wszystkie urządzenia SHARP, również
oczyszczacz UA-PM50-B wyposażony został w najnowocześniejszą technologię Plasmacluster - generator jonów, dzielący cząsteczki wody zawarte
w powietrzu znajdującym się w danym pomieszczeniu na składniki występujące naturalnie, a więc
tlen oraz wodór. To sprawia, że w miejscu, w którym
oczyszczacz pracuje, do powietrza uwalnianych jest
tysiące jonów ujemnych i dodatnich. Pozwalają one
na rozbijanie ścian komórkowych szkodliwych dla
zdrowia cząsteczek obecnych w powietrzu i ich skuteczne usuwanie, nawet do 99%. Dodatkowo urządzenie posiada 4 tryby, które można dostosowywać
do potrzeb indywidualnych - w tym cichy tryb nocny
oraz funkcję wychwytywania komarów przy pomocy światła ultrafioletowego. Model posiada ponadto
3 rodzaje filtrów - wstępny, pochłaniający zapachy
oraz filtr HEPA, które eliminują alergeny, wirusy, pyłki, pleśnie i roztocza. Urządzenie oczyszcza w trybie
pasywnym i aktywnym, zapewniając niskie zużycie
energii.
Zalety
Bez względu na to, czy zależy nam na oczyszczaniu
powietrza z uwagi na obecność smogu i zanieczyszczeń, czy naszą skłonność do alergii, obniżoną odporność lub problemy z zasypianiem, warto sięgnąć
po profesjonalne urządzenia, które pomogą nam
w tej codziennej walce. Model SHARP UA-PM50B
sprawi, że oddychanie stanie się łatwiejsze, a powietrze w pomieszczeniu będzie rześkie i czyste. Dodatkową funkcją, którą docenią wszyscy zmagający
się z alergiami, posiadający dzieci lub ceniący sobie
spokojny sen w letnie miesiące, jest wbudowana
w urządzenie pułapka na komary, która wabi je z wykorzystaniem ultrafioletowego światła i przyciąga do
nietoksycznego, wymiennego lepu.
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Urządzenie SHARP UA-PM50B umożliwia oczyszczanie powietrza w trybie pasywnym i aktywnym, pozwalającym na działanie urządzenia zarówno w dzień,
jak i w nocy, zapewniając bardzo cichą pracę. Dzięki technologii Plasmacluster urządzenie skutecznie usuwa obecne w powietrzu wirusy (np. grypy),
drobnoustroje chorobotwórcze, drobiny alergizujące, a także przykre zapachy, nagromadzone
nie tylko w powietrzu, ale również na tkaninach
i powierzchniach. Jeśli zależy nam na przygotowaniu pomieszczenia przed snem, doskonale sprawdzi
się funkcja Ion Shower, która wyzwala jony w bardzo wysokim stężeniu z nawiewem powietrza na poziomie 48-306 m3/h - dzięki temu możemy cieszyć
się wyjątkowo świeżą sypialnią przed położeniem się
do snu. Wyzwalane przez urządzenie jony ujemne i dodatnie skutecznie redukują ponadto występowanie zjawiska elektryczności statycznej (powodując
zmniejszenie występowania efektu elektryzowania).
Dzięki intuicyjnym wskaźnikom dowiemy się, w którym momencie należy wymienić filtry lub wyczyścić
urządzenie, a niewielkie gabaryty pozwolą na łatwe
przenoszenie go z miejsca na miejsce. Niskie zużycie
energii oraz elegancki i ponadczasowy design, a także cicha praca sprawią, że urządzenie zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów.

Zalety modelu UA-PM50-B z pułapką na komary

z pułapką na komary

Model SHARP UA-PM50B
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Technologia Plasmacluster
kontra wirusy
Silny układ immunologiczny to podstawa
Nasz układ odpornościowy jest naturalną barierą
chroniącą nas przed drobnoustrojami, dlatego warto
zadbać o jego wzmocnienie. Ważna jest odpowiednia bogata w witaminy dieta lub ich ewentualna
suplementacja oraz aktywności fizyczna i odpowiednia higiena. Należy pamiętać, że większość
chorobotwórczych mikroorganizmów roznosi się
drogą kropelkową oraz przez dotyk. Właśnie dlatego powinniśmy wypracować nawyki, które pomogą nam utrzymać higienę. Jej utrzymanie znacznie
zmniejszy ryzyko zakażeń. Podstawą jest częste
mycie rąk oraz dezynfekcja powierzchni, z którymi
mamy częsty kontakt.

Technologia na pomoc w walce z wirusami
Gdy naturalna odporność nie wystarczą, pomocne
okazują się rozwiązania technologiczne jak np. opatentowana przez firmę Sharp technologia Plasmacluster — czyli oczyszczająca powietrze jonizacja kationowo-anionowa. Jak ona działa?
W pierwszej kolejności generator produkuje jony,
które są naładowane dodatnio i ujemnie, po czym
uwalniane do pomieszczenia. Następnie jony łączą
się z cząsteczkami wody i unoszą się w powietrzu,

aż natrafią na obecność szkodliwych mikroustrojów
jak wirusy, bakterie, pleśń czy alergeny i przyczepiają się do nich. Na samym końcu następuje zneutralizowanie patogenu za pomocą wyprodukowanych
jonów, które tworzą reaktywny rodnik OH wyciągający wodór z białka i tym samym uniemożliwiają
przenikanie chorobotwórczych cząsteczek do organizmu ludzkiego.
Skuteczność technologii Plasmacluster w walce z wirusami została potwierdzona prze liczne instytucje
badawcze takie jak: Kitasato Institute Medical Center
Hospital czy Institut Pasteur z Ho Chi Minh City. Wyniki przeprowadzonych badań zostały potwierdzone certyfikatami, które są dostępne są na stronie:
https://global.sharp/pci/en/certified/.

Plasmacluster, a koronawirusy
Wyposażone w technologię Plasmacluster oczyszczacze powietrza Sharp skutecznie zwalczają różnego rodzaju wirusy grypy, w tym A/H1N1, H5N1 oraz
FCoV, który należy do grupy koronawirusów. Według
badań pudełkowych przeprowadzonych metodą
TCID50 w 2004 roku, oczyszczacze powietrza Sharp
dezaktywują patogen koronowirusa FCoV w ciągu
zaledwie 40 minut. Szczegółowe wyniki badania są
dostępne na globalnej stronie producenta.

Oczyszczacze Sharp, a 2019-nCoV
Potwierdzona skuteczność oczyszczaczy powietrza
Sharp w neutralizowaniu patogenów koronowirusa FCoV nasuwa na myśl pytanie — czy technologia Plasmacluster poradzi sobie z koronawirusem
powodujących chorobę COVID-19? Ze względu na
brak aktualnych badań przeprowadzonych na tym
konkretnym rodzaju wirusa nie można potwierdzić skuteczności w likwidacji zagrożenia wywołanego przez 2019-nCoV. W obecnej sytuacji
niezwykle ważne jest, aby nie zapominać o podstawowych zasadach ochrony oraz higieny i stosować
się do wszelkich wskazówek i zaleceń Ministerstwa
Zdrowia, oraz Światowej Organizacji Zdrowia.
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Oczyszczacze powietrza
Sharp Plasmacluster

Serie Ultimate Air UA-HG i UA-HD

Nowy sposób na walkę z alergią,
smogiem i zanieczyszczeniami

