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Tudta-e
Ön?

Egy átlagos felnőtt percenként 15-ször vesz
levegőt. Ez naponta 20.000 levegővételt
jelent. Levegővételenként 0,5 literrel
számolva, naponta 10.000 liter levegőt
lélegzünk be.

A megfelelően karbantartott
padlószőnyegek jobban tartják a port, mint 
a sima felületű, pl. csempe borítású padlók,
következésképp nem engedik, hogy az a
levegőbe kerüljön és belélegezzük.

Európa-szerte számos városközpont
levegőminősége rendszeresen meghaladja 
az EU finomporra vonatkozó értékhatárait.

Minél légmentesebben zárt egy épület,
annál rosszabb a levegő minősége.

A beltéri levegő gyakran 2-5-ször
szennyezettebb, mint a kültéri levegő. 
Ki kell mennünk ahhoz, hogy friss 
levegőhöz jussunk.

Átlagosan 1,5 kg ételt, 2 kg italt és 13 kg
levegőt fogyasztunk naponta.

Indoor air is often 2-5 times more polluted 
than outside air. We go outside to get some 
fresh air.



z ember 3 hónapig képes táplálék, és 3 napig 
folyadék nélkül életben maradni, de csak 3 
percig bírja levegő nélkül.

A levegő, amit belélegzünk, tehát a legfontosabb 
„táplálékunk“. Átlagosan, naponta 13 kg-ot 
fogyasztunk belőle.

A tiszta levegőt főleg oxigén és nitrogén alkotja. A 
szennyezett levegő összetétele ugyanakkor módosul 
a benne található korom, füst, por, aeroszolok, 
gázok és egyéb szagos anyagok miatt. Ezeket a 
részecskéket szintén nap mint nap belégezzünk. 

A szervezetünk természetes szűrői az orrban 
és a torokban található nyálkahártyák. Ezek 
képesek megkötni az 5 mikrométernél kisebb 
részecskéket, ezáltal megvédik a tüdőnket a 
belélegzett részecskéktől. A pollen mérete például 
10-100 mikrométer. Ezt az orrszőr képes megkötni. 
Ugyanakkor, a nyálkahártya által termelt váladék 
révén ez az egész szervezetünkön keresztül a 
halad. 

Sajnos a legtöbb levegőben található részecske 
azonban sokkal kisebb, mint 5 mikrométer. A poratka 
részecskék például, kisebbek, mint 5 mikrométer, 
így elérik a légző rendszerünk mélyebb részeit is. A 
penész, amely mérete mindössze 1.5 mikrométer, a 
tüdőbe kerül. A szennyezett levegő egyéb összetevői, 
mint a korom részecskék, vírusok és baktériumok 
még ettől is kisebbek (0,1 mikrométer vagy kisebb) 
és a tüdő mélyebb részeibe is képesek behatolni. 
Ezek következésképpen belépnek a véráramba és 
azon keresztül testünk minden részébe eljutnak.

A házi por

A beltéri por részecskék elsősorban az
emberektől és az állatoktól származnak.

A házi por, a haj, az emberi és állati 
hámsejtek, a rostok, a gomba spórák, a 
száraz váladékok, a baktériumok, a poratkák 
és azok váladékainak keveréke.

Bizonyos típusú por és allergén termelők, 
mint a poratkák, csak zárt térben fordulnak
elő.

Az emberek többsége ideje 90%-át zárt
térben tölti. Ezért sokkal fontosabb a beltéri
levegő, mint a kültéri levegő minősége.
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A poratkák

inden háztartásban megtalálhatóak és
nem a rossz higiénia következményei.
Elsődleges táplálékuk az emberek elhalt

hámsejtjei. 
A poratkák tehát nem baktériumok. A kis 
méretű (0,3 mm) pókszabásúak közé tartoznak. 
Leginkább nedves és meleg környezetben érzik 
jól magukat, mint a matracok, párnák, valamint a 
kárpitozott bútorok és szőrme játékok.
Egyetlen poratka minden nap 20-40 darab 
ürüléket tesz le. Ezek az ürülékek a betegségek 
tényleges okozói. A tömegük rendkívül kicsi, és a 
levegőbe kerülnek, amikor álmunkban mozgunk, 
bevetjük az ágyat vagy egyszerűen közlekedünk 
a lakásban. Ezt követően könnyen belélegezzük 
őket.

Egyetlen matrac több, mint 2 millió 
poratkának adhat otthont! A házi porban az 
atka ürülék legmagasabb koncentrációja az 
októberi és novemberi hónapokban, valamint 
márciusban és áprilisban mérhető.

Életünk körülbelül egyharmad részét az 
ágyban töltjük. A poratka ürülék számát 
a matracok alapos porszívózásával 
csökkenthetjük, ennek ellenére gyakran 
elhanyagoljuk.

Az emberek naponta körülbelül 1,5 gramm
elhalt hámsejtet hullatnak. Ez a mennyiség
elegendő a poratkák millióinak táplálásához.
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penész spórák a kültéri és a beltéri 
levegőben is megtalálhatóak. Rendkívül 
sok kellemetlenséget okoznak, amikor 
úgynevezett „hő hidakkal”, pl. nedves belső 

falakkal találkoznak. Ezek a láthatatlan szálló 
részecskék egy rossz szagú, csúnya és destruktív 
gomba tenyészetet hoznak létre, amelyekből 
veszélyes spórák kerülnek a levegőbe. 

A penészgomba spórái az ablakokon és az 
ajtókon keresztül jutnak a házba. Ezt követően 
felhalmozódnak a felületeken és szaporodni 
kezdenek. A szaporodásra leginkább alkalmas 
feltételek ott alakulnak ki, ahol a nedvesség 
lecsapódik (hő hidak). Amint a gomba kifejlődik, még 
több spórát termel, amely irritálja a légzőrendszert 
és a szemet és allergiák kialakulásához vezethet. 
A penész nem csak kellemetlen szagokhoz, hanem 
jelentős egészségügyi problémákhoz is vezethet, 
mint a hörghurut.

A penész

A penészgombák növekedését elősegítik a
beltéri szökőkutak, a lakásban található 
nagy mennyiségű növény és a 60% fölötti 
nedvességtartalom.

A penész többféle formában is előfordulhat.
Megjelenhet kisebb foltokban, például a
fürdőszoba szilikon tömítésében, vagy
nagyobb felületeken, a falakon.

Az allergiák, a bőrt, a szemet és a 
légzőrendszert érintő irritációk, valamint 
a koncentrációs problémák gyakran a 
gombaspórák következményei.

Európában minden 4-5. lakásban jelentkezik 
nedvességgel kapcsolatos probléma. 
Ennek ugyanakkor a tulajdonosok a legtöbb 
esetben nincsenek tudatában, mivel a 
nedves foltok általában nem láthatók.
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Finom por

finom por rendkívül apró részecskékből (0,1-
10 mikro gramm) áll, amelyek az emberi 
szem számára láthatatlanok. Ezek irritálhatják 
a tüdőt, asztmát okozhatnak, vagy akár 

nagymértékben csökkenhetik az élettartamot.

A legtöbb ember igyekszik kerülni a forgalmas 
utcákat, mert tartanak a finom por okozta 
problémáktól. Ugyanakkor, a kültéri levegőben 
található finom por mennyisége gyakran 
kevesebb, mint a beltériben, például a lakásokban, 
iskolákban és irodákban. A finom por a legnagyobb 
részben emberi eredetű, de vannak természetes 
forrásai is. Az emberi eredetű finom por például 
beltéri fűtőegységekben, járművekben, ipari 
üzemekben valamint a mezőgazdasági folyamatok 
során keletkezik. A természetes eredetű por 
növényekből, erdőtüzekből, mikroorganizmusokból, 
vulkánkitörésekből, szikla eróziókból stb. származik.

A belélegezhető részecskék elérik a 
hörgőket és bejutnak a véráramba.

A 3 mikrométernél kisebb részecskék akár a 
szigetelt ablakokon keresztül is bejuthatnak 
a házba.

Egy VHO által készített tanulmány szerint, 
Németországban 75.000 ember hal meg 
korábban a szennyezett levegő káros 
hatásai miatt. Ez több, mint húszszorosa az 
autóbalesetben életüket vesztő emberek 
számának.

A finom por csökkenti a várható élettartamot 
és számos, főként a légzőrendszert érintő 
megbetegedés kialakulásáért felelős.
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Allergiák

z allergiák és allergiás megbetegedések oka a 
szervezet túlzott mértékű védekező reakciója 
olyan, valójában ártalmatlan anyagokkal 
szemben, mint az állati eredetű hámsejtek, 

ételek, gyógyszerek és poratkák. A szervezet nem 
megfelelő válaszát ezekre az allergénekre allergiás 
reakcióknak nevezzük.
Ezek a reakciók számos formában megjelenhetnek, 
mint az orrfolyás, eldugult légutak, könnyezés, 
viszketés, kiütések vagy légzési nehézségek. Az 
allergiás reakció legsúlyosabb formáját allergiás 
rohamnak nevezzük. Ez keringés-összeomláshoz 
vagy akár szívmegálláshoz is vezethet. Ma 
Németországban majdnem minden 3. ember 
szenved valamilyen, a légzőrendszert érintő 
allergiától. Ezeket az allergiákat a pollen, az állati 
szőr vagy a poratkák váltják ki. Az allergiákat 
kezelését orvosok végzik. A tünetek azonban 
gyógyszer készítmények és tudatos életmód révén 
csökkenthetők.

Minél több allergénnel/allergia hordozóval 
találkozunk, annál nagyobb a valószínűsége, 
hogy allergiás betegségünk alakul ki.

Az allergiák akár 30%-kal is csökkenhetik a
teljesítményt és a koncentrációképességet.

Az allergiák kialakulásának veszélye az
életkor előrehaladtával nem csökken.

Az allergiás megbetegedések száma az
utóbbi évtizedben drámainak megnőtt.
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Asztma

z asztma egy légzőszervi megbetegedés, 
amely a hörgők krónikus gyulladását okozza, 
amelyek ennek eredményeképp végül teljesen 
beszűkülnek. A légzés nehézzé válik. 

A tipikus asztmás tünetek közé tartozik az állandó 
száraz, viszkető érzéssel társuló köhögés, éjszakai 
köhögés, légzési nehézség és a kilégzés során 
jelentkező zihálás. Egyéb gyakori tünetek továbbá a 
légszomj, vagy a mellkasi szorító érzés. A betegség 
lehetséges kiváltó okai genetikai tényezők és 
gyakori allergének, mint a poratkák, a légzőrendszer 
fertőzései a gyermekkor korai szakaszában, valamint 
különböző vegyi anyagok belégzése. Az asztmát 
súlyosbító tényezők a por, ózon, erős szagok, füst, 
gázok, megfázás és az erőteljes érzelmi reakciók, 
mint a düh, félelem vagy öröm.

Az asztma kezelését minden esetben egy orvosnak 
kell végeznie. A páciens az asztmát kiváltó tényezők 
elkerülésével tovább csökkenti a tüneteket.

A gyermekkori asztmás megbetegedések 
90%-át poratka allergia okozza.

Az utóbbi 20 évben az asztmás 
megbetegedések száma drámai mértékben 
növekedett.

A nyugat-európai felnőttek átlagos 5,9%-a
szenvedett gyermekkori asztmában.

Az asztma bármely életkorban kialakulhat.
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Pártartalom

beltéri környezet relatív nedvességtartalmával 
kapcsolatos vizsgálatok során kiderült, 
hogy a nedvességtartalom hatással lehet a 
légzőrendszeri fertőzésekre és allergiákra. 

A kutatók eredményei szerint a 45 és 55% közötti relatív 
nedvességtartalom minimalizálja a levegő által terjedő 
fertőző ágensek, mint a baktérium és vírusok túlélését 
és fertőzőképességét. Továbbá, az allergén atka és 
gomba populációk életképessége nagymértékben 
függ a beltéri környezet relatív nedvességtartalmától, 
ahogyan azt az irodákban, lakásokban és iskolákban 
végzett kutatások demonstrálták. Következésképp, 
a relatív nedvességtartalomszintet javasolt a beltéri 
levegőminőséget befolyásoló tényezőként számon 
tartani. 

Az ideális beltéri körülmények kialakítása érdekében, 
érdemes párásítást végezni, elsősorban a hidegebb 
éghajlatokon a téli évszakok során.
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A vizsgálatok szerint a légzőrendszeri 
fertőzések előfordulása ritkább a közepes 
nedvességtartalmú környezetben élő 
emberek körében, mint az alacsony vagy 
magas nedvességtartalom esetén.

A beltéri hőmérsékleti és szellőzési 
körülményekre vonatkozó standardok szerint 
az ideális relatív nedvesség tartalom a 45 és 
55% közötti tartomány.

A zárt térben található allergén atkák és
gomba populációk mennyisége 
közvetlen összefüggést mutat a relatív 
nedvességtartalommal.

A megfelelő beltéri körülmények 
fenntartásával a krónikus légúti 
megbetegedések terjedése megelőzhető.
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