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Ние от DINO PURIFICATION CO. LTD създадохме това Ръководство, за да 

помогнем на всеки да разбере как да използва Озона в борбата срещу 

вируса COVID-19. Пожелаваме скорошна победа на света в тази битка. 

 

АВТОРСКО ПРАВО: 

Тази статия или ръководство не трябва да се копира или възпроизвежда без 

писмено одобрение от DINO PURIFICATION CO., LTD / ТСП ООД за България.  

Злоупотребата или копирането на това Ръководство е забранено. 

 

Към началото на Август 2020, заразените от Коронавируса по света са над 

18 000 000. Това е трудно време за всички нас, светът е в условия на 

глобална заплаха за здравето на хората, безпрецедентна социална и 

икономическа криза свързана с разпространението на коронавируса 

(COVID-19). Много хора вече говорят за използването на Озона в борбата 

срещу COVID-19. Ако потърсите в Интернет, ще откриете много артикули в 

тази област. Предлагат се много модели с цел всеки да закупи озонен 

генератор. В това трудно време, това преди всичко е безотговорно. Също 

така ще чуете много гласове, които говорят да не се използва озона. И 

така, каква е истината? 
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Озона срещу Коронавирус COVID-19  

 

 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОЗОНА? 
Името на озона е дадено от Kaрл Фридрих Шонбейн през 1840 г. във 

Френската академия на науките. Озона още се нарича триоксижен, тъй 

като химическата формула е O3. 

 

- Име: Озон, Триоксижен 

- Молекулярно тегло: 47.997 g.mol-1 

- Цвят: безцветен или светло син 

- Миризма: остра 

- Разтворимост във вода: 0.64 (0°С) 

- Плътност: 2.144 g/l 
                                                                            Структура на Озона 

 

МОЩЕН ОКСИДАНТ 

  
Оксиданти Регламент EO ( V, 25 C) 

Озон 2.07 

Хидроген пероксид 1.78 

Permanganate 1.68 

Хлорен диоксид 1.57 

Хипохлорен ацид 1.49 

Хлор 1.36 

Кислород 1.23 

 
Допълнителния атом в Кислорода го превръща в О3 Озон, правейки го  

мощен дезинфектант или общо казано оксидант. Това е един от най-

мощните възможни природни оксиданти с оксидираща способност, 

която се използва в много индустриални и търговски приложения, най-

използваните, от които са дезинфекция и премахване на миризми.  
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 СПОСОБНОСТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ОЗОН 

 

Както споменахме в предишната страница, допълнителния 

атом в Кислорода прави Озона силно реактивен, който 

окислява почти всичко (включително вируси, бактерии, 

органични и неорганични компоненти), превръщайки го в 

изключително мощен дезинфектант и окислител. [1] 

 

Как Озона убива микробите? 

 
Дезинфекцията с Озон принципно включва: 

1. Окислява и разрушава клетъчната стена с изтичане на клетъчни 

съставки извън клетката. 

2. Реагира със странични продукти, включително кислороден атом и 

хидроксил от разпадането на озона. 

3. Увреждане на нуклеиновите киселини (пурини и пиримидини). 

4. Прекъсва връзките въглерод-азот. 

 През ПСВ Озона е бил използван при третиране на гангрени и  за  

дезинфекциране на рани. 

 

Най-мощния оксидант за дезинфекциране на вода и 

повърхности. 

- Озона е с 52% по силен и 3 125 пъти по-бърз (във вода) от Хлора, като 

дезинфектант 

- Озона е най-мощния широкоспектърен микробиологичен 

контролиран агент 

 

ЕРА: Озона е по-ефективен от хлора при унищожаване на вируси и 

бактерии. 

FDA: Одобрен „общопризнат безопасeн“ дезинфектант 
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 ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ОЗОН – ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ 

 

Предимства 

1. Като дезинфектант, Озона е с 52% по-силен и 3 125 пъти по-бърз (във 

вода). 

2. Може да проникне във всеки ъгъл на дадено помещение и да извърши 

максимално възможната дезинфекция. 

3. Озона бързо се превръща в Кислород, без да оставя никакви следи от 

токсичност, няма вредни остатъци. 

4. Озона е класифициран от U.S. EPA, като алтернатива на Хлора при 

дезинфекция на вода. 

5. FDA е поставила Озона в списъка с безопасните дезинфектанти. 

6. Озонът има пълно одобрение за приложение при директен контакт с 

храни 

7. Озонът се генерира на място и по този начин има по-малко проблеми с 

безопасността, свързани с транспортирането и използването му 

 

ИДЕЯ ЗА ПОДАРЪК, безплатна за всички господа (* ^ _ ^ *): 

Знаете ли, че озонираният зехтин има ненадминати anti age качества!  

 

 

Недостатъци 

1. Малки дози Озон може да не са ефективни срещу активирането на 

определени вируси, спори и кисти. 

2. Озонът е много реактивен и корозивен, това изисква използването 

на специални материали, например неръждаема стомана при 

направата на уредите произвеждащи Озон. 

3. Озонът е токсичен газ и може да причини болка на хора или животни 

при неспазване на Инструкциите за употреба за всеки уред. 
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 БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОЗОН 

Ограничения при работа с Озон 

Озонът е токсичен може да причини поражения, ако не се използва по 

правилата. Правилата (OSHA) лимитират използването на Озон в следните 

граници: 

1. 0.10 ppm (части на един милион) за обем над 8 часа 

2. 0.20 ppm за обем над 10 минути 

NIOSH (US здравословни лимитирани стойности):  

- Разрешено (PEL) – TWA 0.1 ppm (0.2 mg/m³) 

- Препоръчително (REL) – С 0.1 ppm (0.2 mg/m³) 

- Опасно (IDLH) – 5 ppm 

 

Първа помощ при предозиране: 

При контакт с Озон Симптоми Първа помощ 
Очи Раздразнение Излизате далече от 

Озона, измиване с вода 
Кожа Раздразнение Излизате далече от 

озона, измиване с вода 
Гърло Главоболие, 

кашлица, сухота в 
гърлото, недостиг на 

въздух, тежест в 
гърдите, течност в 

белите дробове 

Дишайте чист въздух, 
проведете кислородна 

терапия, ако е 
необходимо. Вземете 

лекарства, ако 
конкретния случай го 

изисква 

 

Поражобезопасност 

Озонът не е запалим. Понякога Озонът е много активен оксидант и затова 

може да ускори горенето. Той не трябва да се използва в близост до 

масла, фибри и всякакви запалителни материали. Открит огън или 

топлина, трябва да са на разстояние не по-малко от 1.50 м от всяка част на 

озониращата система. 
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 КАК ДА ПОЛУЧИМ ОЗОН? 
 

Озона е нестабилен газ, който бързо се разлага и превръща в Кислород [2]. 

Поради тази причина, той не може да се складира или съхранява в 

контейнер, но може да се произвежда и веднага да се използва [3]. Затова, 

за да получим Озон ни е необходим Озонов генератор на място. 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОЗОНОВИЯ ГЕНЕРАТОР 

 

Озоновия генератор може превърне Кислорода във въздуха в Озон 

благодарение на енергията от ултравиолетова лампа (UV) или т.н. Корона 

разряд (CD). Затова на пазара има два вида Озонни генератора. 

Озонов генератор с корона разряд:  

Озоновата клетка в уреда произвежда Озон благодарение на волтаж с 

високо напрежение, което получава от захранващ блок. 

 

 

 

 

 

     

 

Ултравиолетов (UV) Озонов генератор:  

Обикновено се използва 185nm UV лампа  и захранване. Когато въздуха 

преминава през UV Озонния генератор, част от него се превръща в Озон. 

 

Озонов Генератор с Корона Разряд произвежда повече озон от 

Ултравиолетов (UV) Озонов генератор. UV лампа 185nm може да емитира  

254nm UV енергия, чието декомпресиране ще произведе Озон.  

В заключение UV озоновите генератори произвеждат много по-малко 

Озон в сравнение с CD озонаторите ( < 0.1 vs.~ 1.5 wt. %)  [4] 
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 ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 

 
Тежък остър респираторен синдром Коронавирус-2 (SARS-CoV-2) е 

името, дадено на новия коронавирус през 2019 г. COVID-19 е името, 

дадено на заболяването, свързано с вируса. SARS-CoV-2 е нов член на 

коронавирус, който не е бил идентифициран по-рано при хора. COVID-

19 е инфекциозно заболяване, причинено от новооткрития коронавирус 

SARS-CoV-2. 

 

Къде съществува този вирус? 

 

Вирусът се разпространява предимно между хората по време на близък 

контакт, често чрез малки капчици, получени при кашляне, кихане и 

говорене. Капките обикновено падат на земята или върху повърхности, 

а не пътуват във въздуха на дълги разстояния. [6] По-рядко хората могат 

да се заразят, като докоснат замърсена повърхност и след това 

докоснат лицето си. 
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 МОЖЕ ЛИ ОЗОНА ДА УБИЕ COVID-19? 

 
Има много причини да смятаме, че озонът може да убие COVID-19 

ефективно. 

 

Озонът има огромния потенциал да убие COVID-19. 

 

По-долу са някои от съществените заключения: 

 

1.  COVID-19 (наричан също SARS-CoV-2) е тясно свързан генетично със 

SARS (SARS-Cov-1). 

Той споделя около 70-80% от генома си с SARS-CoV-1 [5]. 

2.  Озонът може да убие SARS до 99,22% ефективност според тест, 

направен в лаборатория P3 в Китай. 

3.  Озонът може да убие SARS 100% според тестовете, направени от 

ZHANG Jia-min, ZHENG Chong-yi, XIAO Geng-fu, ZHOU Yuan-quan, GAO 

Rong през 2004 г. [6] 

 

Тестът, направен в UFSC, може само да докаже, че озонът може да 

убие коронавирус с ефективност до 99,9%. Двата вида коронавирусни 

проби не са COVID-19, а някои видове близки до COVID-19. Много онлайн 

новини не съобщават ясно това заключение, предполагаме, че просто 

искат повече трафик на уебсайт за пари. Някой дори искат да 

спечелят пари от фондовата борса, като преглеждат и публикуват 

тази новина. Каква трагедия! 

 
Искате ли да получите новини за ефективността на озоновата 
дезинфекция на COVID-19? Изпратете на нашия имейл адрес 
fresh@tspbg.com запитване за актуална информация.  

 

 

 

 



9 
 

 

 КАК ДА УБИЕМ COVID-19 С ОЗОН? 

 
Според информацията за COVID-19, той се разпространява между хората 

по време на близък контакт, най-често малки капчици, които се отделят по 

време на кихане, кашлица и говорене. Обикновено тези капчици падат на 

пода или върху повърхност, отколкото да се разнасят из въздуха на дълги 

разстояния. Най-честата зараза идва от пипане на заразена повърхност 

или когато хората са на близко разстояние, лице срещу лице. 

 

При това положение, дезинфекцията, която трябва да се направи е на 

следното, но не само това: 

1. Повърхности (стая, автобус, автомобил, болница, приемна и т.н.) 

2. Пералня (вируса може да падне върху/в дрехите) 

3. При приготвяне на храна и др. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Това Ръководство не третира използването на Озон, който да убие 

вируса в човешкото тяло. Говорим само за дезинфекция на въздушното 

пространство и повърхности. Озонът може да нарани хората, ако не се използва 

правилно. Вижте по-нататък в раздел „Безопасност“ 

 

Дезинфекция на въздух и повърхности с Озон: 
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Ако искате да дезинфекцирате въздуха в помещение, автомобил, бус и др. 

следвайте следните стъпки: 

Стъпка 1: Безопасност. Уверете се, че няма никой в пространството, което 

ще се дезинфекцира. 

Стъпка 2: Още безопасност. Проверете, че в околното пространство няма 

масло или други подобни запалими материали. Пушенето, отоплението 

или всякакъв пламък трябва да е на дистанция мин. 1.5 м от всяка част на 

системата.

Стъпка 3: Затворете вратите и прозорците 

Стъпка 4: Настройте Озонния генератор на Х минути (най-добре ползвайте 

таймер), според обема на пространството. 

Стъпка 5: След Х+В минути, отворете вратата и прозорците. 

 

Забележка:  

1. Работата на Озонния генератор, като излъчване и време (X и В) ще 

разгледаме в следващия раздел. 

2. В по-големи пространства за препоръчване е използването на 

вентилатор, за по-доброто разпространение на озона. 

 

Дезинфекция на перални с Озон: 

Това е много лесно. Воден озонатор доставя озонирана вода в пералнята, 

която пере и дезинфекцира дрехите. 
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 КАКВА Е ДОЗАТА ОЗОН, КОЯТО УБИВА COVID-19? 
 

COVID-19 (също наричан SARS-CoV-2), е генетично близък до SARS (SARS-

CoV-1) Той споделя около 70-80% от неговия геном с SARS-CoV-1. [5] 

Ние пресмятаме дозата на озона, като количество, което се използва за 

SARS временно в тази си част. 

 

Очакваме тестове от лабораторни резултати за стерилизацията с 

Озон срещу COVID-19. 

 

ТЕСТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ОЗОН СРЕЩУ ВИРУСА SARS [6] 

 

Контакт време (мин)  TCID50/ml(log)  Дезинфекция (%) 

0      6.42    0.00 

1      4.12    99.90 

2      4.54    99.90 

4      0.00    100.00 

6      0.00    100.00 
Забележка: Във вода, температура 19°С, концентрация на озон: 27.73 mg/l 

 

Контакт време (мин)  TCID50/ml(log)  Дезинфекция (%) 

0      6.59    0.00 

1      2.13    20.50 

4      0    100.00 

6      0    100.00 

8      0    100.00 
Забележка: Във вода, температура 19°С, концентрация на озон: 17.82 mg/l 

 

Контакт време (мин)    Дезинфекция (%) 

0          0.00 

5        71.45 

10                100.00 
Забележка: Във вода, температура 19°С, концентрация на озон: 4.86 mg/l 
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Заключение: 

Резултатите от теста показват, че концентрация на Озон от 27.73 mg/l 

могат да деактивират SARS вируса за 4 минути. Средните стойности от 

17.82 mg/l и ниската 4.86 mg/l концентрации също биха деактивирали 

SARS вируса. 

 

Тъй като Озона е токсичен, ниската концентрация от 4.85 mg/l = 

4.86ppm, във вода е избрана за безопасна референтна стойност. 

Тогава се съгласяваме да използваме концентрация на Озон 4.86 ppm 

за 10 минути. Ако мислим за този резултат чрез стойностите на CT=48.6, 

тогава нека да преминем към избор на озонов генератор. 

 

1. Елиминиране на COVID-19 в пералня 

За целта ще бъде предложена система за озонова вода. Да вземем за 

пример Озонатора OWS-20g, който има изходящ поток от 1000 л/час 

озонирана вода с концентрация 4ppm. Дрехите могат да бъдат 

стерилизирани за около 12.15 минути (48.6/4=12.15) в озонираната 

вода. Това е много мощна дезинфекция срещу COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дезинфекция на етажа/коридора/тоалетната и др. 

Както знаем малки капчици при кихане, кашлица или при разговор 

падат на пода. Можем да използваме озонираната вода за измиване на 

пода. Тоалетните в гарите, метрото и други подобни места трябва да са 

приоритет, тъй като тези места се посещават от много хора.  

В този случай Портативния Воден Озонатор e  

идеалното средство. 

 

 

https://www.dino-ozone.com/pf/ozone-generator-for-water-system/
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3. Дезинфeкция на въздуха  

 

Неактивните тестове SARS бяха направени във вода. Стерилизирането 

на вируса във вода е различно от това при въздуха. Въпреки това, 

опитите за използването на Озон при дезинфекциране на въздуха 

показаха, че озона също може ефективно да бъде използван за тези 

цели. Когато става дума за дезинфекция на въздуха, ние не сме сигурни 

каква точно концентрация на озон да препоръчаме в смисъл на PPM 

или мг/л?   4.86 мг/л = 4.86 РРМ озон във вода.  Но 4.86 РРМ озон във 

въздуха е около 10 мг/м³. 

 

ДОЗИРОВКА 1: Дезинфекцирайте въздуха или повърхности с 4.86 мг/л 

концентрация на озон, 10 минути 

 

ДОЗИРОВКА 2: Дезинфекцирайте въздуха или повърхности с 4.86 РРМ 

(или 10 мг/м³ или 0.01 мг/л) концентрация на озон, 10 минути 
 

Както виждате, ДОЗИРОВКА 1 и ДОЗИРОВКА 2 са много различни. Кое 

да изберем? Съжаляваме приятели, платихме много пари за достъп до 

няколко бази данни на журнали и публикации, изчетохме много 

информация, прочетохме над 200 изследвания. Нашето предложение е:  

 

ДОЗИРОВКА 3: 

Използвайте 20 мг/ м³ концентрация на озон (9.34 PPM) за 

стерилизиране на помещение за 30 минути (Без хора в него) [7] 

 

Защо тази доза? След анализ на много изследвания за дезинфекция на 

въздуха с озон, както и документация от дезинфекция на ферми, ние 

установихме, че дозата, която се употребява е в границите от 2ppm до 

9.34ppm, близко до най-високата доза (вече по-висока от ДОЗИРОВКА 

2) за битката срещу COVID-19. 

 

Очакваме тестове от лабораторни резултати за стерилизацията с 

Озон срещу COVID-19. 
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 Може ли Озона да се използва за стерилизиране на маски? 
 

Маските за лице (специално N95, FFP2, медицински маски) имат малък 

ресурс срещу COVID-19. Маските трябва да се използват не повече от 4 

часа от медицинския персонал. Гражданите не използват маските за дълго 

време, повечето от тях ги слагат за кратко време, така, че маските могат да 

се използват след стерилизация (от същия човек). Може ли озона да се 

използва за стерилизация на маски? Два са въпросите, върху които трябва 

да се съсредоточим: 

1. Озонът ще стерилизира ли маските до приетия стандарт? 

2. Озонът ще повреди ли структурата на маската или нейната филтрираща 

способност? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изследванията показват, че озонът може да дезинфекцира 

медицинските маски без да поврежда тяхната микробиологична 

способност. Всички маски могат да отговарят на изискванията за 

дезинфекция. [8] 

Забележка: Медицинския спирт не се препоръчва за дезинфекция на 

маските, тъй като поврежда техния филтър. 
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