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Filtry do urządzeń biurowych. Potrzeba czy marketing? 

Drukarki i ksero szkodzą 
twojemu zdrowiu? 

Piotr Trawa 

Ozon, miedź, nikiel, cyna... 
Oto, co może znajdować się 
w ludzkich płucach. 
Co wyda się dziwne, 
pokaźną reprezentację tablicy 
Mendelejewa może nosić 
w sobie... każdy pracownik 
biurowy. Niewiele osób zdaje 
sobie sprawę, jaki wpływ 
na zdrowie mają kseroko
piarki i drukarki laserowe, 
narzędzia obecne w każdym 
biurze i większości domów. 

Tonery pod lupą instytutów 
badawczych 

Podejrzenia, że związki zawarte 
w tonerach drukarek i kserokopiarek 
stwarzają ryzyko dla zdrowia pojawiają 
się od lat. Już w 1992 r. skandynawscy 
naukowcy przeprowadzili ekspery
ment, w którym udowodniono, że 
emisja pyłków z urządzeń laserowych 
powoduje podrażnienie oczu, skóry, 
dróg oddechowych i bóle głowy. 
W 2007 r. pod lupę naukowców z Qji-
eensland University of Technołogy w Au
stralii wzięto 60 drukarek laserowych. 
Wyniki nie napawały optymizmem 
- okazało się, że aż 1/3 przebadanych 
urządzeń emituje drobne cząsteczki, 
które przedostając się poprzez drogi 
oddechowe do płuc mogą wywołać 
szkody dla zdrowia, podobne do tych, 
które powoduje dym papierosowy. 
Badacze określili, że w godzinach pracy 
średnia ilość mikropyłków unoszących 
się w biurze jest pięć razy większa, niż 
na zewnątrz, a przy słabej wentylacji 
niebezpieczne stężenie może utrzymać 
się nawet cały dzień. Do podobnych 
wniosków doszło dwa tysiące pacjen
tów, którzy w 2008 r. zgłosili się do 
niemieckiej Fundacji Nano-Control 
skarżąc się na bóle głowy, schorzenia 

skórne, wyczerpanie, kłopoty z kon
centracją i trudności w oddychaniu. 
Wszyscy byli przekonani, że przyczyną 
ich dolegliwości są wyziewy z biuro
wych drukarek. 

Dwa lata temu naukowcy z uniwer
sytetu w niemieckim Rostock w płu
cach technika zajmującego się napra
wami urządzeń znaleźli cząsteczki to
nera. Serwisant - niebezpieczny za
wód... Nonsens? Mężczyzna zmarł na 
raka płuc. Mniej fatalny w skutkach 
był przypadek komisarza policji z Ham
burga. Hans-Joachim Stelting miał 
objawy typowe dla przeziębienia - ka
szel, katar, osłabienie organizmu. Oka
zało się, że policjant zapadł na chro
niczną astmę, a przyczyną była szko
dliwa emisja pyłu z tonera drukarki 
laserowej umieszczonej w jego biurze. 
Obecnie policjant, który na rentę 
przeszedł w wieku 43 lat, przewodni
czy założonemu przez siebie związko
wi „Poszkodowani przez tonery". 

Pierwsze badanie w realnych warun
kach biurowych przeprowadzono 
w Niemczech na zlecenie Urzędu Oce
ny Ryzyka {Bundesamt fiir Risikobewer-
tung). Przyglądano się pracownikom 
60 urzędów miejskich, komend poli
cji i biur parlamentarzystów. U wszyst
kich badanych wykryto objawy wyni-
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kające z wdychania pyłów pochodzących z tonerów: kaszel, 
bóle głowy, ogólne wyczerpanie. Toksykolodzy dowiedli, 
że podczas korzystania z drukarek laserowych dochodziło 
do podwojenia ilości pyłu zgromadzonego w badanym po
mieszczeniu. Wystarczy j e d n o urządzenie z tonerem, je
den wydruk, aby osoby przebywające w pobliżu wdychały 
mieszankę podobną do dymu papierosowego. 

Wpływ wyziewów z drukarek na ludzkie DNA w 2009 r. 
zbadali naukowcy Instytutu Medycyny Środowiskowej Cen
trum Medycznego Uniwersytetu we Freiburgu (Institute of 
Erwironmental Medicine and Hospital Hygiene, IUK). Obser
wowano, czy narażone na wyziewy komórki nabłonka płuc 
wytworzą tzw. mikronukleidy. Jest to standardowa proce
d u r a mierzenia szkodliwego wpływu chemikaliów na ze
spół cech dziedzicznych. Naukowcy wykazali, że nanoczą-
steczki zawarte w pyle z tonerów po dostaniu się do pęche
rzyków płucnych mogą powodować stany zapalne, uszko
dzenia w łańcuchach DNA lub inne, jeszcze nie zbadane 
objawy. Naukowcy zastrzegli jednak, że wyniki są we wcze
snej fazie i nie mogą stanowić jednoczesnego stwierdzenia, 
czy tonery stosowane w drukarkach laserowych są przy
czyną poważnych schorzeń, jak np. rak płuc. 

Jak chronić przed mikropytkami 

Tonery to mieszaniny różnorodnych metali ciężkich, lot
nych związków organicznych oraz trujących związków cyny 
i ozonu. T a toksyczna kompozycja powstaje w temperatu
rze blisko 200 stopni, bo tyle osiąga drukarka podczas pra
cy. Substancje te przybierając formę mikropyłków przeni
kają do organizmu człowieka wraz z wdychanym powie
trzem. Im mniejszy pyłek, tym głębiej osadza się w płu
cach, narażając użytkownika na komplikacje zdrowotne. 

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się wygospo
darowanie osobnych pomieszczeń z wentylacją, w których 
stałby sprzęt drukujący. Ta praktyka stosowana w Skandy
nawii jest j e d n a k nie tylko uciążliwa (ciągłe bieganie p o 
wydrukowaną kartkę na drugi koniec korytarza), ale często 
po prostu niemożliwa ze względu na brak miejsca. Tak samo 
nierealna jest praca w maseczce ochronnej czy przerzuce
nie się na odręczne wypisywanie dokumentów.. . Nowocze

sne biuro nie obejdzie się bez drukarek laserowych, fak
sów, kopiarek czy urządzeń wielofunkcyjnych. I n n y m spo
sobem może być inwestycja w nowoczesne drukarki atra
mentowe lub żelowe. J e d n a k wymiana kilkudziesięciu urzą
dzeń w biurze to spory wydatek. 

Potrzeba znów okazała się matką wynalazku, a Niemcy, 
w których rozgorzała ta gorąca dyskusja - jego ojcem. Fil
try antypyłkowe p r o d u k o w a n e przez naszych zachodnich 
sąsiadów w 94 proc. redukują emisję niebezpiecznych dla 
zdrowia mikropyłków wydzielanych przez drukarki lase
rowe i kserokopiarki. Optymalną ochronę gwarantują trzy 
warstwy: pierwsza - przechwytująca największe elementy 
pyłków, d r u g a - zbudowana z naładowanej ujemnie i do
datnio mikrofibry oraz trzecia, która zbiera n iezłapane 
przez pierwsze dwie nanocząsteczki. 

Filtry antypyłkowe to p r o d u k t n ieznany dotychczas 
w Polsce, podobnie jak sam problem emisji „spalin" przez 
drukarki . Po zużyciu, a starcza na ok. 70 tysięcy wydru
ków, można go po prostu wyrzucić d o śmietnika, ponieważ 
jest w pełni biodegradowalny. 

Faktyczna potrzeba czy nowy marketing? 

Podobnie jak w p r z y p a d k u każdej nowej technologii, 
niektórzy wątpią w sens używania filtrów d o d r u k a r e k . 
Podobna sytuacja miała miejsce w latach 70., kiedy zaczę
to mówić o zagrożeniu związanym z paleniem papierosów 
- początkowo nikt się tym nie przejmował. Aby się prze
konać, dlaczego warto stosować filtry na drukarkach, wy
starczy porównać nowy filtr z filtrem zużytym - całe wi
doczne na zużytym filtrze zanieczyszczenie dostałoby się 
d o płuc osób pracujących w pobliżu drukark i czy ksera, 
powodując problemy zdrowotne: bóle głowy, podrażnie
nia d r ó g oddechowych, choroby oskrzeli i płuc, a może 
nawet choroby nowotworowe. • 

Autor: Ekspert firmy Printcom, dystrybutora filtrów 
antypytkowych MicronAir 
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www.filtry-do-drukarek.pl 
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