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המים הופכים לחומר חיטוי
צילוםshutterstock :

תחליף ירוק וידידותי לאקונומיקה :חוקרים מאונ' בר אילן פיתחו טכנולוגיה
שהופכת מים לחומר חיטוי עוצמתי באמצעות אלקטרודות .חוץ משימוש ביתי
נטול נזק סביבתי ,התקווה היא להילחם בזיהומים הקטלניים בבתי חולים
שושנה חן פורסם07:12 , 12.03.19 :

שתף בפייסבוק
הדפסה

טכנולוגיה חדשנית שפותחה באוניברסיטת בר-אילן מאפשרת יצור חומר חיטוי ממי ברז
פשוטים ,וחיסול חיידקים ללא הנזקים הסביבתיים של חומרי החיטוי הקיימים.

שלח כתבה
תגובה לכתבה
עיתון לשבועיים מתנה!

מרחבי הרשת
ספת ריש או ספה ארוכה?
המומחים עוזרים לכם לבחור
Simply Wood

יותר היגיינה ,פחות סלמונלה :חברת מ .לסר תבנה מפעל ביצים מתקדם בפרדסיה
חריגות הדברה בתותים ,חסה ותבלינים
נביעות עוקפת לראשונה את נתח השוק של מי עדן

מרחבי הרשת

<< לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה  -הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו

החומר בטוח לשימוש ולא מזיק בהרחה או בשתייה  -ונטען שהוא משמיד גם חיידקים
שנחשבים לעמידים ,כמו אלו שאחראים לזיהומים הקטלניים בבתי החולים .האם הטכנולוגיה
המכונה "האקונומיקה הירוקה" באמת תייתר שימוש בכימיקלים?

מתכון לקינוח טבעוני עם משקה קוקוס שקדים? אספנו
לכם  5כאלה!
סויה
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ברצפה ושכר דירה שמשקף
 15%תשואה למשקיעים

הכי מטוקבקות
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 .3כך מחסלת המדינה את הבריאות הציבורית
ושולחת אותנו

כל מה שרצית לדעת על
קיסרי ושכחת לשאול
Kaplan

 .4כעשרת אלפים סוחרי סמים ברחבי העולם:
עלייתה ונפילתה של

לראשונה בישראל ,חברת
בלנדר מציגה' :חיסכון
מבוטח' – ביטוח ההלוואות
הקניות שעשיתם בסופר,
האספרסו ששתיתם ,החולצה
שקניתם
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 .5קובי מרימי" :לא מתעסק בפחד לאכזב"
מימין :ד"ר ערן אברהם ,ברק דרור ונדרמן ,יצחק כהן" .מערכת פשוטה ונטולת בעיות תחזוקה" )צילום:
יאיר שגיא(

 6מונולוג הניצחון של נערה שנאנסה" :הגיע

מודעה

אקווה דור-חיטוי צנרת ומאגרים
חיטוי מערכת מים באישור משרד הבריאות שירות מקצועי במחיר מעולה -לטופס 4
aquador.co.il

בשביל הצרכן הביתי מדובר במכל ריסוס בו ממלאים מים ,ואחרי דקה וחצי מקבלים חומר
חיטוי .איך זה עובד? בתוך המכל אלקטרודות שמועבר דרכן זרם חשמלי  -והן מנצלות את
החמצן והמלחים שבמים ליצירת החיטוי .המכל מגיע עם מחסנית שבה קפסולות מלח
שנופלות אל המים ומאפשרות את יצירת החומר.
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היזם ואיש ההייטק ברק דרור ונדרמן חבר לחוקרים כדי להשיג משקיעים ולמסחר את
הפיתוח .מאות אלפי דולרים כבר גויסו ,ובסבב הנוכחי מצפים לגייס שני מיליון דולר .חברת
מסחור הידע של בר-אילן" ,ביראד" ,כבר רשמה פטנט באירופה ,בארצות הברית ,ביפן,
בקוריאה ובישראל.
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למיקרוביולוגיה של אמינולאב
והשמיד אותם ,וכך גם במעבדה
למיקרוביולוגיה קלינית בבי"ח
פוריה ,בניהול ד"ר אבי פרץ,
שבה נוסה בהצלחה על שישה
חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה.
"מדובר בהוכחה מחקרית,
תוצאות ראשוניות המהוות בסיס
טוב למחקרים ולפנייה
למשקיעים" ,אומר ד"ר פרץ.

זירת הקניות
מתנה לחג? קיבלתם! 30-50%
הנחה ,למגוון אלבומים ותמונות

ד"ר ערן אברהם מהמעבדה של
פרופ' דורון אורבן
לאלקטרוכימיה ומי שעמד בראש
צוות החוקרים ,מודה שהשימוש
במים ואלקטרודות כבסיס לחומר חיטוי לא חדש ,אלא שבטכנולוגיות הקיימות המערכות
מסורבלות ויקרות" .הטכנולוגיה שלנו מאפשרת בניית מערכות פשוטות ,קטנות ,זולות
ואפקטיביות .הקטנו מערכות קיימות והפכנו אותן נגישות ונטולות בעיות תחזוקה" ,הוא אומר.
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