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RELATÓRIO: Avaliação da atividade antimicrobiana do RESPIRAE 

 

Data de emissão do relatório:  21 de maio de 2021 

 

Material: Equipamento de desinfeção do ar “Respirae” da empresa Arregui. 

 

Ensaio: Avaliação da atividade antimicrobiana do equipamento de desinfeção 

do ar, através de luz ultravioleta, Respirae de acordo com a norma ISO 15714:  

Método de avaliação da dose UV em micro-organismos transportados pelo ar 

que transitam em dispositivos em conduta de irradiação germicida ultravioleta. 

Descrição do ensaio: A capacidade de inativação de micro-organismos do 

equipamento foi analisada utilizando como micro-organismos de controlo, os 

estabelecidos pela norma ISO 15714: Bacillus subtillis, Serratia marcescens e 

Cladosporiun sphaerospermum e uma bactéria com uma sensibilidade menor à 

radiação mencionada, mas próxima da de vírus como o SARS-CoV-2 ou o vírus 

da gripe:  Escherichia coli OP50 [1,2]. As doses ensaiadas foram de 0,4-19 x 107 e 

0,3-5 x 106 unidades formadoras de colónias/ml (bactérias e fungos, 

respetivamente). 

Resultados e conclusão: Os resultados finais do ensaio mostram que o 

equipamento Respirae reduz a carga microbiana do ar que o atravessa numa 

percentagem de mais de 99,9999%, no caso das bactérias (Bacillus  subtillis, 

Serratia marcescens e Escherichia coli OP50) e de 99,99%, no caso do fungo 

filamentoso ou bolor Cladosporiun sphaerospermum. 
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