UVSURFACE
Luz ultravioleta C compacta
e de alta potência
Fácil e prático para uso
em empresas e residências
Elimina 99% do coronavírus
em menos de 1 segundo

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o contato com
superfícies contaminadas representa uma das principais vias de infecção
pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). De fato, foi cientiﬁcamente comprovado que o SARS-CoV-2 pode se manter infeccioso em superfícies por até 3
dias. Então, é necessário que procedimentos de desinfecção de superfícies
sejam executados de forma rotineira e eﬁcaz.
O equipamento portátil de desinfecção de superfícies com luz ultravioleta da BioLambda, UV Surface, permite a realização de atividades presenciais
de forma segura. Além de desinfetar superfícies mais simples, tais como
metais, plásticos e vidros, a luz ultravioleta não deixa resíduos e nem degrada
materiais. Portanto, também pode ser utilizada para desinfetar papéis, tecidos,
eletrônicos e até alimentos.
O UV Surface é construído em aço inoxidável polido e sua manopla
anatômica é fabricada por impressão 3D para garantir maior durabilidade e
conforto de utilização. Utilizamos as lâmpadas geradoras de luz ultravioleta
C (UV-C, 254 nm) com maior densidade de potência do mercado para garantir
altos níveis de eﬁcácia microbicida em menos de 1 segundo de exposição.
Estudos realizados junto ao Instituto de Ciências Biomédicas da USP
comprovaram cientiﬁcamente que o UV Surface é capaz de eliminar 99% da
população de SARS-CoV-2 em apenas 0,32 segundos. Além disso, a Faculdade
de Odontologia São Leopoldo Mandic comprovou que, em apenas 2 segundos,
99,98% da contaminação bacteriana de superfícies pôde ser eliminada.
Por ﬁm, microrganismos causadores de doenças, tais como o
SARS-CoV-2 e bactérias, têm sua viabilidade drasticamente reduzida quando
exposto à luz ultravioleta do equipamento UV Surface da BioLambda.

Onde usar
O UV Surface é usado na higienização microbiológica de superfícies para
proporcionar mais biossegurança. Utilize em locais, como: hospitais, clínicas,
ambulâncias, elevadores, laboratórios, salas de reunião, residências e similares.
O equipamento é prático para eliminar vírus, bactérias e fungos dispersos
em superfícies. A higienização a seco é idel para superfícies como: papéis,
equipamentos eletrônicos, alimentos e até materiais não laváveis.
Eletrônicos e papéis

Cadeira odontológica

Mesa odontológica

Copos e talheres

UVSURFACE

Características Técnicas

Descrição

Equipamento portátil para desinfecção de superfícies

Benefícios

Fácil e versátil para desinfectar superfícies variadas
sem deixar resíduos

Tempo de exposição

2 segundos para uma distância de 1 centímetros

Segurança

Acompanha luvas e óculos de proteção

Manutenção

Troca de lâmpada anual

Tensão

Bivolt com chave seletora de voltagem (110V e 220V)

Potência elétrica

20 Watts

Dimensões

5,0 x 6,0 x 48,0 (A x L x P) cm

Área iluminada

20,0 x 4,5 cm

Peso

900 g

Comprimento do cabo

2,7 m

Material estrutural

Aço inox polido

Validações
microbiológica
Realizamos duas validações microbiológicas, utilizando laboratórios
independentes, para conﬁrmar a efetividade microbicida do UV Surface:
1.No Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências
Biomédicas da USP, foi comprovado que mais de 99% do novo
coronavírus (SARS-CoV-2) é eliminado em apenas 0,3 segundos de
exposição à luz UV-C.
2.No Departamento de Microbiologia da Faculdade de Odontologia São
Leopoldo Mandic, foi comprovada a eﬁcácia do UV Surface contra as
seguintes bactérias Lactobacillus casei, Escherichia coli e esporos de
Geobacillus stearothermophilus.

Eliminação do Novo
Coronavírus (SARS-CoV-2)

Inibição
viral (%)

Tempo de exposição
(segundos)

90

0,01

99

0,32

99,9

2,98

99,99

14,49

99,999

49,42

Eliminação de bactérias
Tipo de microrganismo

Inativação após 2 segundos de
exposição em superfícies de
aço inox (%)

Escherichia coli

99,98%

Lactobacillus casei

99,57%

Geobacillus stearothermophilus

99,97%

Testes microbiológicos do equipamento UVsurface,
desenvolvido pela empresa BioLambda, Científica e Comercial
LTDA.
Antônio França, Victor A Montalli e Aguinaldo S Garcez

Objetivo:
Avaliar a redução bacteriana, em superfícies do consultório odontológico e em
alicates ortodônticos, quando submetidos descontaminação por irradiação com
luz UV-C do equipamento UVsurface.

Microrganismos
Foram utilizados nestes experimentos suspenções bacterianas contendo
os microrganismos Lactobacillus casei (Yakult Brasil Ltda, Lote 1347-0),
Escherichia coli (ATCC 25922) e Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953).
Nas amostras de Lactobacilos, um teste de viabilidade foi realizado
utilizando 3 frascos comerciais da bebida láctea Yakult, para determinar a
concentração média inicial da bactéria em cada frasco, que foi determinada em
1,5x108 por frasco.
Uma suspenção bactéria de E. coli foi crescida em meio LB por 24hs em
estufa a 37º.C e preparada em solução salina até que a concentração de 108
ufc/ml fosse obtida (0,5 McFarland).
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Para os testes com esporos bacterianos, foi utilizado o Geobacillus
stearothermophilus (ATCC 7953). As amostras de esporos bacterianos foram
obtidas através da utilização de indicadores biológicos (IB) Clean-Test (CleanUp, Paraná, Brasil). Duas ampolas do indicador biológico foram rompidas em
fluxo laminar, conforme indicação do fabricante, e seu conteúdo foi diluído em
solução PBS resultando em uma concentração final de 105 ufc/ml.

Redução bacteriana em Alicates ortodônticos
Para a contaminação inicial dos alicates ortodônticos com as respectivas
suspenções bacterianas, os mesmos foram previamente esterilizados em
autoclave, conforme protocolo de biossegurança da Faculdade São Leopoldo
Mandic.
Para os experimentos, os envelopes estéreis com os alicates foram
abertos em fluxo laminar e submersos nas suspenções bacterianas (L casei, E.
coli e esporos de G. sterarothermophylus) por 1 minuto. Amostras iniciais foram
coletadas utilizando swabs estéreis que foram esfregados pela superfície dos
alicates interna e externa (ponta ativa, articulação e cabo) por 30 segundos. Os
swabs foram então depositados em frascos eppendorf estéreis contendo 1ml de
PBS.
Irradiação com o UVsurface
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Conforme recomendado pelo fabricante, as superfícies dos alicates foram
expostas à luz UV-C nos dois lados do instrumento, com os mesmos dispostos
em posição aberta para que a articulação do alicate fosse exposta a luz UV-C.
Os tempos de irradiação avaliados foram de 3 e 15 segundos em cada
lado, resultando em um tempo de irradiação total de 6 e 30 segundo por alicate.
Como controle positivo, 3 amostras não foram irradiadas e como controle
negativo, amostras foram coletadas em 1 alicate estéril.

Análise microbiológica
Após a irradiação, coletas dos alicates foram obtidas utilizando um swab
estéril umedecido em PBS e as coletas foram realizadas nos cabos, articulação
e ponta ativa dos instrumentos.
As amostras foram agitadas em vortex por 30 segundos e 10 µl de cada
amostra foi incubada em estufa a 37º.C por 48hs. As amostras de L. casei, E.
coli e amostras contendo os esporos, foram incubadas respectivamente em
placas contendo o meio MRS, BHI e TSA. Após o período de incubação, as
unidades formadoras de colônias foram contadas e os dados analisados.
Redução bacteriana em superfícies na clínica odontológica
Para a simulação de uma situação de atendimento odontológico, os
experimentos foram realizados na Clínica Odontológica da Faculdade SLMandic
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em Campinas, as clínicas possuem 12 equipamentos odontológicos cada (Dabi
Atlante ®), posicionadas a uma distância de 2,0 m uns dos outros.
No recipiente para a água a ser utilizada na refrigeração da turbina de alta
rotação da cadeira odontológica foi colocada a solução contendo os
Lactobacillus casei Shirota, preparada em laboratório, na concentração de
1,50x108 ufc/mL. Esta bactéria foi utilizada por não ser patogênica a humanos e
por não ser encontrada comumente em ambientes clínicos.
A turbina de alta rotação (Modelo 605C – Kavo ®), com uma ponta
diamantada acoplada (#2130, FG®), foi ativada sobre um anteparo simulando
um preparo cavitário por um minuto, para a produção de aerossol. As portas e
janelas mantiveram-se fechadas durante os procedimentos, para evitar corrente
de ar, assim como o ar-condicionado se manteve desligado durante o
experimento.
Amostras da contaminação inicial foram coletadas nas superfícies da
cadeira odontológica (tecido), na mesa auxiliar (MDF) e na bandeja do equipo
(metal), com um swab estéril umedecido em PBS, conforme descrito nos
experimentos com alicates ortodônticos.
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Figura 1: Irradiação da superfície de tecido da cadeira odontológica com
movimento de varredura conforme recomendado pelo fabricante

Para os experimentos com a E. coli e os esporos, as superfícies acima
citadas foram borrifadas com 5 ml de uma suspenção bacteriana contendo 108
ufc/mL (McFarland 0,5) e a coleta inicial foi realizada com swab embebido com
solução PBS estéril.
As superfícies foram então irradiadas com o UVsurface, por movimentos
de varredura sobre as mesmas, por um tempo aproximado de 2 segundos,
conforme recomendado pelo fabricante.
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Figura 2: Irradiação da superfície de metal do equipo odontológico.

Novas amostras foram coletadas conforme descrito anteriormente e
analisadas microbiológicamente para contagem de unidades formadoras de
colônias (ufc/ml). Como controle positivo, 3 amostras não foram irradiadas e
como controle negativo, amostras foram coletadas em 1 cadeira odontológica
previamente descontaminada com solução de gluteraldeido e compostos
quaternários de amônia (Incidin Rapid - Draeger, Portugal)
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Resultados
Os resultados mostraram uma efetiva descontaminação de todas as
superfícies testadas, sendo a irradiação com luz UV-C mais efetiva contra
bactérias Gram positivas, Gram negativas e seguidas pelos esporos.
A figura 1 apresenta os resultados obtidos nos alicates ortodônticos com
os dois tempos de irradiação. Para o tempo de 3 segundos, as reduções
bacterianas obtidas foram 98,3% (±1) para L. casei, 97,6% (± 0,5) para a E. coli
e 90% (±1,2) para os esporos.
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Figura 3: Contagem de ufc/ml antes a após tratamento com a luz UV-C
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Irradiando as amostras com o tempo de 15 segundo em cada lado, a
redução foi de 100% nas três bactérias testadas.
Nas superfícies clínicas a irradiação com a luz UV-C no movimento de
varredura também se mostrou efetiva (Figuras 2 A, B e C).
As reduções obtidas foram de 99,9% (±0,06) na superfície de MDF
(mesa), 99,57% (±0,2) na superfície de metal do equipo odontológico e de 96%
(±0,6) no tecido da cadeira odontológica o L. casei provenientes do spray da
caneta de alta rotação.
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Figura 3A: Contagem de ufc/ml antes a após tratamento com a luz UV-C na
superfície de MDF
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Nas mesmas superfícies contaminadas com a E. coli, as reduções
bacterianas obtidas foram de 99,88% (±0,03) na superfície de MDF (mesa),
99,98% (±0,01) na superfície de metal do equipo odontológico e de 93,2% (±0,8)
no tecido da cadeira odontológica.
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Figura 4B: Contagem de ufc/ml antes a após tratamento com a luz UV-C sobre
a superfície de tecido

As reduções bacterianas obtidas quando as superfícies foram
contaminadas com os esporos e submetidas a irradiação UV-C, foram de
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99,69% (±0,01) na superfície de MDF (mesa), 99,97% (±0,01) na superfície de
metal do equipo odontológico e de 87,6% (±1,3)
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Figura 5B: Contagem de ufc/ml antes a após tratamento com a luz UV-C sobre
a superfície de metal do equipo odontológico.
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Conclusões
O equipamento UVsurface, que utiliza uma lâmpada emitindo na região
UV-C do espectro eletromagnético, com potência de 18W se mostrou efetiva
para a descontaminação de superfícies da clínica odontológica neste estudo in
vitro simulando um atendimento odontológico restaurador.
O tempo de irradiação aproximado de 2 segundos no movimento de
varredura obteve reduções bacterianas médias de 2 log10 em diferentes
superfícies testadas e em bactérias Gram positivas, Gram negativas e
esporuladas.
Para o tempo de 10 segundos em superfície de metal, após a irradiação
não foi possível detectar crescimento bacteriano mesmo em bactérias
esporuladas.

__________________________________
Aguinaldo S. Garcez
Laboratório de Microbiologia SLMandic
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UV-C (254 nm) lethal doses for SARS-CoV-2
Dear Editor
The rapid and continuous spread of SARS-CoV-2, responsible for COVID-19, has been challenging global health systems and many strategies have
been proposed to face the COVID-19 pandemic crisis [1]. In this scenario, ultraviolet lamps emitting ultraviolet C (UV-C) germicidal radiation (peak
emission at 254 nm) are in the spotlight to provide efﬁcient and sustainable disinfection of air, liquids and surfaces (e.g., plastics, fabrics, metals, etc).
However, UV light with wavelengths greater than 180 nm can cause health adverse effects as eye damage, skin cancer and ageing, and UV-C should be
not used in inhabited environments. Herein, we established the inactivation kinetics and reported the UV-C lethal doses (LD) for SARS-CoV-2.
A twenty-four-well plate was seeded with 2 × 105/mL Vero cells (ATCC CCL-81) for a ﬁnal volume of 500 μL/well. Cells were kept in the DMEM
High Glucose (DMEN-HG) culture medium (Sigma-Aldrich, USA) supplemented with 10 % bovine fetal serum, 100 units/mL penicillin and 100 μg/mL
streptomycin. Subsequently, the plate was incubated at 37 ◦ C with 5% CO2 for 24 h, and then the culture medium was completely removed and
replaced by 750 μL of DMEM-HG without supplementation [2,3].
An aliquot of the SARS-CoV-2 stock, previously characterized by Araujo et al. [4], was thawed and 100 μL were diluted in 900 μL of DMEM-HG
without supplementation. Then, 200 μL of this dilution were placed in wells of a 24-well plate, which were exposed to the UV-C lamp (UVsurface,
Biolambda, Brazil) placed 30 cm above the plate to allow an uniform irradiance over the plate wells (2.2 ± 0.2 mW/cm2). Light was delivered by 2, 30
and 120 s corresponding to doses of 4.4, 66 e 264 mJ/cm2, respectively. Controls were not submitted to irradiation.
After exposure to UV-C light, aliquots of 83.4 μL were placed into the plates containing the previously seeded Vero cells and incubated for 1 h at
37 ◦ C with 5% CO2 for viral adsorption. Thereafter, 166.6 μL of DMEM-HG medium containing 12 % fetal bovine serum were added and the plate was
incubated for 48 h at 37 ◦ C with 5% CO2.
After that, 100 μL of medium from each well was removed and placed into a lysis buffer solution to proceed with the extraction of the viral RNA
using the MagMAX™ CORE Nucleic Acid Puriﬁcation Kit (Thermo Fisher). After extraction, the number of copies of SARS-CoV-2 per mL was obtained
using the RT-qPCR technique. Results were normalized in relation to controls for the calculation of viral inhibition rates of each sample. For the viral
inactivation kinetics, we used the methodology reported by Sabino et al. [5].
UV-C inactivation kinetics and lethal doses for SARS-CoV-2 are presented at Fig. 1 and Table 1, respectively. We veriﬁed that within less than a
second, UV-C irradiation was able to inactivate more than 99 % of SARS-CoV-2 viral particles. In fact, LD90 and LD99.999 were achieved at 0.016 and
108.714 mJ/cm2 (0.01 and 49.42 s) respectively.
In summary, we report the inactivation kinetics and lethal dose analysis of UV-C radiation, emitted by low-pressure mercury lamps at 254 nm,
against SARS-CoV-2, in a controlled in vitro experiment. Our ﬁndings can help scientiﬁc community and health authorities to develop safe and effective
protocols to reduce the dissemination of SARS-CoV-2 during this global health crisis. Thus, we strongly encourage further studies in more realistic
situations.
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Fig. 1. Inactivation kinetics of SARS-CoV-2 promoted by UV-C radiation
at 254 nm.
Table 1
UV-C lethal doses for SARS-CoV-2.
Viral inactivation (%)

UV-C dose (mJ/cm2)

Exposure time
(s)
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99.99
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14.49
49.42
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