Není nano jako nano

Vybírejte certifikované nanovlákenné
membrány od českých výrobců,
říká česká Nano Lady Marcela Munzarová
Paří mezi nejvýznamnější ženy světového nanobyznysu. Vystudovala Technickou univerzitu v Liberci, pracovala pro řadu
českých a zahraničních společností, pro které vyvíjela speciální textilie, a na svém kontě má spoluautorství desítek patentů
a užitných vzorů. Na jaře dala světu unikátní materiál AntiMicrobe Web R, který umí odfiltrovat viry a bakterie s účinností
vyšší než 99,9 %. Stála u zrodu a je výkonnou ředitelkou společnosti Nano Medical, která od května vyrábí tuto nanovlákennou
strukturu a připravuje její nové aplikace v kategorii zdravotnických prostředků. Ing. Marcela Munzarová, česká Nano Lady.
Liberec, 1. 12. 2020
■ Jste uznávanou kapacitou v oboru nanovlákenných materiálů a jste zcela
právem považována za přední inovátorku a vizionářku oboru. Kudy vedla
Vaše cesta k ‚Nano Lady‘, jak vám přezdívají ve světě?
Nanovlákny se zabývám již 15 let. Spolupracujeme převážně se zahraničními zákazníky a partnery, pro které je komplikované vyslovovat česká
jména. Jednoho z našich obchodních partnerů v jižní Americe tedy napadlo toto oslovení a ujalo se to.

AntiMicrobe Web R má vynikající prodyšnost a maximální
účinnost - zachytí až 99,9 % virů a bakterií
■ Nanovlákno. Slovo, které se skloňuje se v mnoha pádech a v posledním roce
dostal jeho význam zcela nový rozměr, pro leckoho může být ale termínem neuchopitelným. Dá se nanovlákno popsat tak, aby tomu rozuměl opravdu každý?
Jednotlivé nanovlákno je opravdu nepředstavitelné, je tisíckrát tenčí než
lidský vlas. Kompaktní nanovlákennou membránu je možné jednoduše
přirovnat k bláně pod skořápkou slepičího vajíčka, je tenká, prodyšná
a mechanicky ne příliš stabilní. Proto je nutné s ní dál pracovat a mechanicky ji vyztužit.

Membrána NANO MED.CLEAN je unikátní svou hydrofobicitou
■ Kde všude se nanovlákenné materiály mohou uplatnit?
Prakticky nejčastější využití v průmyslových aplikacích jsou filtrační
materiály, například pro filtraci vzduchu a kapalin. Naše společnost
míří na aplikace ve zdravotnických prostředcích jako jsou zdravotnické
masky, náplasti a kryty ran.
■ V květnu jste ve výrobním provozu společnosti NANO Medical začali s výrobou
nového nanovlákenného materiálu z Vaší dílny. V čem je unikátní?
V produktovém portfoliu máme několik typů materiálů pro filtraci vzduchu. Jedním z materiálů je i AntiMicrobe Web R, který byl specificky
nadimenzován na využití ve zdravotnických maskách nebo výměnných
filtrech do bavlněných roušek. Benefitem materiálu je maximální účinný
záchyt mikroorganismů – virů a bakterií – při zachování vysoké prodyšnosti materiálu. Tento materiál používáme k výrobě jednorázových zdravotnických masek. Naši zákazníci i obchodní partneři používají materiál
k výrobě zdravotnických masek i výměnných filtrů.

■ Jak nanovlákenný materiál funguje jako membrána? Co vše dokáže zachytit
a jak si membránu laicky představit?
Díky velmi tenkým vláknům vznikají v nanovlákenné struktuře velmi
malé póry, mluvíme o materiálech s nanoporozitou. Přestože je tato struktura velmi prodyšná, dokáže zachytit velmi malé prachové částice (saze)
i mikroorganismy (viry). Membrána je materiál, který veškeré nečistoty
zachytí na povrchu, nepronikají tedy do struktury filtračního média.

■ Nedávno proběhla médii informace, že odborníci varují před účinností obyčejných roušek během sychravých dnů. Jaký je Váš názor?
Obyčejné zdravotnické masky obsahují meltblownové vrstvy, které zajišťují filtraci bakterií. Zvlhnutím materiálu vlivem vysoké vlhkosti v ovzduší se snižuje účinnost roušek a zhoršuje prodyšnost, proto by měly být
používány v kratších časových intervalech, doporučeny jsou maximálně
2 hodiny.

■ Jaké jsou její vlastnosti a v čem je unikátní?
Unikátnost nanovlákenných membrán spočívá právě v kombinaci prodyšnosti a filtrační účinnosti. Volbou polymeru pak ovlivňujeme další
vlastnosti, například hydrofobicitu, chemickou odolnost, elasticitu a další
mechanické vlastnosti, které jsou důležité pro jejich využití v průmyslu.

■ Záleží tedy vždy na zvolených materiálech a konstrukci. V čem jsou výhody
filtru NANO MED.CLEAN filtru oproti konkurencí nabízeným membránám?
Samozřejmě záleží na použitých materiálech. Výhodou nanovlákenné
membrány je právě ta skutečnost, že účinnost není ovlivněna vlhkostí,
tedy filtrační účinnost na záchyt mikroorganismů je dlouhodobá, nezávislá na okolních podmínkách.

■ Jsou nějaké rozdíly mezi membránami, které jsou na našem trhu dostupné?
Na trhu jsou velmi hojně využívané PTFE membrány, jejichž výrobní
technologie je velmi odlišná od výroby nanovláken. PTFE membrány jsou
právě limitovány porozitou, která ovlivňuje filtrační účinnost a prodyšnost. Tyto membrány jsou široce využívány v průmyslové filtraci, ale také
například v oděvních materiálech a stavebnictví.

I velmi kvalitní nanomembrána může být při praní poškozena
■ Jaká jsou Vaše doporučení pro výběr skutečně účinné membrány? Čím by se
měl zákazník řídit?
Jako v každém odvětví i ve výrobě nanovláken existují velké rozdíly v kvalitě
a ve funkčnosti nanomembrán. Rozdíly vyplývají z různých technologiích,
které výrobci používají. Pokud mluvíme o membránách v nanovlákenných
rouškách, doporučovala bych vybírat z výrobků od českých výrobců, nikoli
od překupníků, kteří dovážejí „nanoroušky“ z asijských států.
■ Jaký je rozdíl mezi jednorázovou maskou, rouškou a produktem s vyměnitelnou membránou? Má produkt s vyměnitelným nanofiltrem nějaké výhody?
Produkt s vyměnitelným nanofiltrem je kombinace opakovatelně použitelné bavlněné roušky s vysoce účinným filtrem. Je to jistě srovnatelná
ochrana s jednorázovou zdravotnickou maskou. Za výhodu bych považovala nižší ekologickou zátěž spojenou s likvidací výměnného filtru.
■ Je možné membránu čistit nebo prát?
U zdravotnických masek je jakékoliv opakované použití vyloučeno
z důvodu bakteriální čistoty a funkcionality výrobku. Praní, byť velmi
šetrné, může v membráně způsobit mikrotrhliny, které jsou okem neviditelné, nicméně již umožňují průchod mikroorganismů.
■ A je možné membránu dezinfikovat (ozon, UV záření, dezinfekce…)?
I vysoce účinné dezinfekční prostředky, pokud jsou použity nevhodným
nebo nesprávným způsobem, nezajistí, že je membrána mikrobiálně čistá,
proto tyto postupy nedoporučujeme ani u našich výrobků.

■ Jak nejčastěji může dojít k poškození, tudíž ke snížení funkčnosti jednotlivých typů membrán?
U jednorázových masek nebo výměnných filtrů je jediným rizikem mechanické poškození nanomembrány, tedy protržení.
■ Deklarujete až 12hodinovou výdrž membrány NANO MED.CLEAN při zachování její plné funkčnosti, odhlédneme-li od použití v extrémním prostředí.
Na čem se zakládá?
Membrána NANO MED.CLEAN se používá k výrobě jednorázových
ochranných pomůcek. Z technického hlediska se její filtrační schopnost
nemění ani při použití v průběhu desítek hodin. Z hygienických důvodů
doporučujeme použití nejdéle po dobu jednoho dne.
■ Pokud membránu, tedy vyměnitelný filtr, nepoužíváme, jaká je její trvanlivost a za jakých podmínek? Respektive, má vliv na zachování jejích vlastností
kvalita materiálového složení?
Trvanlivost/doba expirace zdravotnických masek nebo výměnných filtrů
NANO MED.CLEAN je 2 roky. Výrobky musí být skladovány dle doporučení výrobce uvedeném na obalu výrobku.
■ Dle vyjádření WHO, pokud po použití membránu uzavřeme do neprodyšného obalu a necháme 2 až 3 dny ‚odležet‘, měly by být viry, které na jejím povrchu
ulpěly, neaktivní. Lze s tím souhlasit a lze tedy membránu znovu použít? Nebo
ji vlhkost z výdechu či cokoli jiného při používání výrazně znehodnotilo a není
tedy pro opětovné použití vhodná?
Jednorázově použitelné výrobky bychom měli opravdu používat pouze
jednorázově. Výrobky, které necháme „odležet“ možná nebudou již představovat zdravotní riziko z pohledu přítomností viru, nicméně v textilii
se mohou namnožit spory plísní, které také představují značné zdravotní
riziko, například pro alergiky a astmatiky.
■ Jak nejlépe a ideálně ekologicky lze membránu po použití zlikvidovat?
Jednorázové výrobky se likvidují v běžném komunálním odpadu.

■ Jaká je účinnost nanofiltru v případě, že je membrána přímo všita do nákrčníku, je jeho součástí?
I velmi kvalitní nanomembrána může být při mechanickém namáhání praní - poškozena. Opakované praní snižuje pevnost membrány a mohou
vznikat mikrotrhliny, okem neviditelné póry, kterými mohou prostupovat mikroorganismy. Také mikrobiologická čistota opakovaně používaných filtrů není u těchto výrobků testována ani zajištěna.

Nanomembrána je určena pro jednorázové použití

■ Doporučujete v tomto případě spíše konstrukci s možností výměny
nanofiltru?
Roušky nebo nákrčníky s výměnným filtrem na jednorázové použití je dle
mého názoru jistě lepší a bezpečnější koncept produktu.

■ Čemu se nyní věnujete? Jaké jsou Vaše další profesní plány?
V roce 2021 bychom na trh chtěli uvést další výrobky z kategorie zdravotnických prostředků. Pracujeme tedy na realizaci tohoto záměru.

■ Nakolik je u nanomateriálů důležitá certifikace?
Kvalita, funkčnost a bezpečnost je garantována certifikací produktů bez
ohledu na to, zda obsahují nanomateriál nebo ne. Pokud spotřebitelé hledají funkční a bezpečné prostředky, měli by se zaměřit na certifikované
produkty.
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