
Công nghệ nano có thể giúp chống lại COVID-19 

như thế nào? Cơ hội và nhu cầu cấp bách 

Tóm lược 

Các sự cố virus bùng phát đã gia tăng với tốc độ đáng báo động trong nhiều 

thập kỷ qua. Coronavirus ở người gần đây nhất được gọi là COVID-19 

(SARS-CoV-2) đã lan rộng trên toàn thế giới và cho thấy giá trị R0 từ 2,2 đến 

2,68. Tuy nhiên, tỷ lệ giữa tỷ lệ tử vong và số lượng nhiễm trùng dường như 

thấp hơn trong trường hợp này so với các coronavirus ở người khác (chẳng 

hạn như coronavirus hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV) và 

coronavirus hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV)). Những đợt bùng 

phát này đã thử nghiệm các giới hạn của các hệ thống chăm sóc sức khỏe 

và đã đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về quản lý bằng cách sử dụng các 

phương pháp điều trị và các công cụ chẩn đoán thông thường. Về vấn đề 

này, việc sử dụng công nghệ nano cung cấp những cơ hội mới cho sự phát 

triển của các chiến lược mới về phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị COVID-19 

và các bệnh nhiễm virus khác. Trong bài đánh giá này, chúng tôi thảo luận về 

việc sử dụng công nghệ nano để quản lý virus COVID-19 bằng cách phát 

triển các vật liệu dựa trên nano, chẳng hạn như chất khử trùng, thiết bị bảo 

hộ cá nhân, hệ thống chẩn đoán và hệ thống nanocarrier, để điều trị và phát 

triển vắc-xin, cũng như những thách thức và hạn chế cần giải quyết. 



 
 

Nền 

Coronavirus thuộc phân họ Coronavirinae (bộ: Nidovirales, họ: Coronaviridae), 

là các virus bao bọc và hình cầu với bộ genRNA sợi đơn. Sự bùng phát gần 

đây của beta-coronavirus mới chịu trách nhiệm về COVID-19 ở Vũ Hán, Trung 

Quốc, có lẽ liên quan đến một thị trường hải sản. Theo báo cáo tình hình 148 

của WHO, đã có 7.941.791 trường hợp được xác nhận mắc COVID-19 trên 

toàn cầu vào ngày 16 tháng 6 năm 2020, dẫn đến 434.796 ca tử vong. Theo 

Zhou và cộng sự, trình tự bộ gen của virus mới chịu trách nhiệm về COVID-19 

(có tên gọi SARS-CoV-2) là 96,2% tương tự như bộ gen của coronavirus dơi 

RaTG13, trong khi nó có 79,5% tương đồng với SARS-CoV. Tuy nhiên, so với 

SARS-CoV, sự lây truyền SARS-CoV-2 từ người sang người nhanh hơn nhiều, 

điều này đã dẫn đến sự lây lan của nó trên toàn thế giới và khiến WHO tuyên 

bố dịch bệnh là đại dịch toàn cầu vào ngày 11 tháng 3 năm 2020. 

Trình tự bộ gen của SARS-CoV-2 cho thấy khoảng hai phần ba RNA bao 

gồm các bản sao ORF1a / 1b, mã hóa 16 protein phi cấu trúc và dịch hai 



polyprotein, tiếp theo là khoảng 13 ORF hạ lưu. Phần còn lại của bộ gen 

virus mã hóa các protein cấu trúc thiết yếu là gai (S), phong bì (E), màng (M) 

và nucleocapsid (N). Tổ chức gen này tương tự như bat-SL-CoVZC45, bat-

SL- CoVZXC21 và SARS-CoV, cũng như chiều dài của hầu hết các protein 

được mã hóa bởi các coronavirus này. Tuy nhiên, một protein tăng đột biến 

(S) dài hơn được mã hóa bởi SARS-CoV-2 so với coronavirus giống như dơi 

SARS, SARS-CoV và MERS-CoV. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng 

SARS-CoV-2 và SARS-CoV mới lây nhiễm các tế bào chủ bằng cách sử 

dụng cùng một thụ thể enzyme chuyển đổi angiotensin 2 (ACE2). Sự gắn kết 

của SARS-CoV-2 với các thụ thể bề mặt của các tế bào chủ được trung gian 

bởi các protein S. Wrapp và cộng sự cho thấy hiệu quả ràng buộc của thụ thể 

SARS-CoV-2 với ACE2 cao gấp 10 đến 20 lần so với quan sát thấy trong 

SARS-CoV. Ngoài ra, quan sát cho thấy rằng các tế bào thể hiện ACE2, 

nhưng không thể hiện các enzym aminopeptidase N và dipeptidyl peptidase-

4 của con người, dễ bị SARS-CoV-2 nhập cảnh. 

Mặc dù số lượng bệnh nhân nhiễm bệnh liên tục tăng, không có thuốc trị hoặc 

tiêm chủng chính thức nào được phê duyệt cho COVID-19. 

Các phương pháp điều trị hiện tại chủ yếu dựa trên giảm triệu chứng và hỗ trợ 

hô hấp ở những bệnh nhân bị bệnh nặng. Các nỗ lực phát triển các loại thuốc 

và vắc-xin hiệu quả, có mục tiêu và an toàn để kiểm soát vi-rút này hiện đang 

được tiến hành. Một số nhà khoa học đã xem xét sự giống nhau của truyền 

giữa sars-cov-2 mới và SARS-CoV để phát triển các loại thuốc nhắm mục tiêu 

hướng tới protein quan trọng được bảo tồn cao, chẳng hạn như những người 

tham gia vào việc lây lan virus và tăng sinh. Ví dụ về các protein này là protein 

đột biến, virus và phong bì, cũng như protease RNA, là các mục tiêu virus cụ 

thể. Các thụ thể vật chủ và protease, chịu trách nhiệm cho sự xâm nhập của 



virus và endocytosis, cũng là mục tiêu tiềm năng để phát triển thuốc. Hầu hết 

các loại thuốc hiện có sẵn để điều trị nhiễm virus rơi vào một trong các lớp 

sau: liệu pháp kháng vi-rút, liệu pháp miễn dịch, liệu pháp chống viêm và các 

phương pháp điều trị khác bao gồm các loại thuốc truyền thống dựa trên các 

sản phẩm tự nhiên. 

Hiệu quả của các phương pháp điều trị thông thường của nhiễm virus dần dần 

biến mất vì đột biến virus và sự xuất hiện của các chủng virus mới. Gần đây, 

sự phát triển của thuốc kháng vi-rút phổ rộng đã thu hút sự chú ý của các nhà 

nghiên cứu, vì các loại thuốc này ít dễ bị kháng thuốc và có thể được sử dụng 

chống lại một số loại virus, bao gồm cả các chủng mới. Tuy nhiên, sự phát 

triển của các loại thuốc mới đang tụt lại phía sau sự cần thiết của chúng vì quá 

trình lâu dài cần thiết để chứng minh hiệu quả và an toàn của chúng. Để khắc 

phục những hạn chế và cải thiện phương pháp điều trị kháng vi-rút, cần có 

những nỗ lực nghiên cứu đa ngành đối với việc phát triển các liệu pháp kháng 

vi-rút thay thế, nhắm mục tiêu các giai đoạn khác nhau trong chu kỳ lây lan 

virus. Về vấn đề này, công nghệ nano đã thu hút sự chú ý ngày càng tăng và 

đã được điều tra để sử dụng tiềm năng trong phòng ngừa và / hoặc điều trị 

nhiễm virus. 

Công nghệ nano có thể được định nghĩa rộng rãi là thiết kế và ứng dụng một 

số vật liệu và thiết bị có kích thước nhỏ hơn 100 nanomet. Trong lĩnh vực y 

tế, việc áp dụng công nghệ nano được gọi là y tế nanô (nanomedicine), bao 

gồm việc sử dụng vật liệu nano để chẩn đoán, điều trị, kiểm soát và phòng 

ngừa bệnh tật. Trong nhiều thập kỷ, các hạt nano đã được sử dụng và 

nghiên cứu rộng rãi do các đặc tính độc đáo của chúng, chẳng hạn như kích 

thước nhỏ, độ hòa tan được cải thiện, khả năng thích ứng bề mặt và đa chức 

năng, dẫn đến sự phát triển của các loại thuốc tốt hơn và an toàn hơn, 



phương pháp điều trị nhắm mục tiêu mô, thuốc nano được cá nhân hóa và 

chẩn đoán sớm và phòng ngừa bệnh tật.  

Do đó, có vẻ như các phương pháp tiếp cận dựa trên nano trong tương lai gần 

sẽ là lựa chọn đầu tiên cho sự phát triển của các liệu pháp hiệu quả nhất cho 

một loạt các bệnh. 

Có khả năng công nghệ nano có tiềm năng rất lớn trong chẩn đoán, điều trị 

và phòng ngừa COVID-19. Công nghệ nano có thể giúp cuộc chiến chống 

COVID-19 thông qua các phương pháp khác nhau, chẳng hạn như tránh ô 

nhiễm virus và phun bằng cách: (a) thiết kế thiết bị bảo hộ cá nhân an toàn 

với nhiễm trùng (PPE) để tăng cường sự an toàn cho nhân viên y tế và phát 

triển các chất khử trùng kháng vi-rút hiệu quả và lớp phủ bề mặt, có khả năng 

bất hoạt virus và ngăn ngừa sự lây lan của nó; (b) thiết kế các cảm biến dựa 

trên nano có độ đặc hiệu cao và nhạy cảm để nhanh chóng xác định nhiễm 

trùng hoặc đáp ứng miễn dịch; (c) phát triển các loại thuốc mới, với hoạt tính 

tăng cường, giảm độc tính và phát hành bền vững, cũng như mục tiêu mô, ví 

dụ, đến phổi; và (d) phát triển tiêm chủng dựa trên nano để tăng cường phản 

ứng miễn dịch dịch thể và tế bào. 

Một số công thức dựa trên nano đã được chứng minh là cải thiện hiệu quả 

phân phối và điều trị mục tiêu của thuốc kháng vi-rút. Ngoài ra, do sự vắng 

mặt của sự lựa chọn điều trị cho các bệnh nhiễm virus khác nhau, nhiều nỗ 

lực đã được thực hiện để khám phá hoạt động kháng vi-rút của các hợp 

chất tự nhiên, chẳng hạn như chất chuyển hóa thực vật.  

Tuy nhiên, hầu hết các hợp chất được tìm thấy trong thực vật có độ hòa 

tan trong nước kém và tính khả dụng thấp, dẫn đến thiếu hiệu quả điều trị. 

Để cải thiện hiệu quả điều trị, các hợp chất thực vật đã được kết hợp với 

các chất vận chuyển (carrier) dựa trên nano khác nhau. Hơn nữa, cảm 



biến sinh học dựa trên nano có thể được sử dụng trong chẩn đoán nhiễm 

virus với độ đặc hiệu và độ nhạy cao. Một cách tiếp cận rất hứa hẹn khác 

là thế hệ vắc-xin mới dựa trên các loại vật liệu nano khác nhau, với sự ổn 

định kháng nguyên được cải thiện, phân phối mục tiêu và giải phóng có 

kiểm soát. Cuối cùng, việc sử dụng các dấu hiệu dựa trên hạt nano có thể 

cho phép nghiên cứu cơ chế mà virus lây nhiễm các tế bào chủ (Hình 1). 

 

Các bề mặt bị ô nhiễm ở những nơi công cộng, chẳng hạn như bệnh viện, 

công viên, giao thông công cộng và trường học, là một nguồn phổ biến được 

công nhận cho sự bùng phát của nhiễm trùng. Một số nghiên cứu đã chỉ ra 

tiềm năng của lớp phủ bề mặt dựa trên nano để phòng ngừa nhiễm trùng. 

Ngoài ra, việc bảo vệ nhân viên y tế là rất quan trọng trong một ổ dịch virus. 

Đây là nơi các công nghệ kháng khuẩn dựa trên nano có thể được tích hợp 

vào thiết bị bảo hộ cá nhân để tăng cường bảo vệ nhân viên y tế. 

 
Hình 1 

 
 

Biểu diễn sơ đồ về sự lây nhiễm SARS-CoV-2 và các công cụ công nghệ nano để ngăn ngừa 

và kiểm soát COVID-19. Vi rút xâm nhập vào tế bào bởi thụ thể men chuyển 2 (ACE2) và sử 

dụng bộ máy của tế bào chủ để sinh sản và gây ô nhiễm các tế bào chủ mới. Các vật liệu dựa 

trên nano có thể giúp: (i) nâng cao tốc độ và độ nhạy của việc phát hiện vi rút; (ii) hỗ trợ phát 

triển các loại vắc xin và điều trị hiệu quả hơn, an toàn hơn và (iii) cải thiện sự an toàn của nhân 

viên y tế thông qua việc phát triển thiết bị Bảo vệ Cá nhân dựa trên nano (PPE). 

 

https://jnanobiotechnology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12951-020-00685-4/figures/1


Đánh giá này xem xét các phương pháp tiếp cận và tiến bộ hiện tại của các 

phương pháp tiếp cận dựa trên nano để kiểm soát và điều trị COVID-19. Sự 

nhấn mạnh là làm thế nào công nghệ nano có thể giúp chống nhiễm virus và 

tính đến bất kỳ thách thức nào của vấn đề này. 

Chiến lược công nghệ nano để khử trùng bề mặt và PPE 

COVID-19 được biết là rất dễ lây lan và có nhiều đường lây truyền. Các 

nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng SARS-CoV-2 lây lan qua các giọt siêu nhỏ 

phát ra chủ yếu từ người này sang người khác hoặc thông qua việc chạm 

vào các bề mặt bị ô nhiễm. Nghiên cứu của Van Doremalen và cộng sự cho 

thấy SARS-CoV-2 có khả năng tồn tại hơn 3 giờ ở dạng aerosol hóa. Nghiên 

cứu của Kampf và cộng sự chỉ ra rằng, tùy thuộc vào bề mặt, coronavirus ở 

người có thể tồn tại đến 9 ngày và ở nhiệt độ trên 30°C.  Trong bối cảnh này 

mà việc sử dụng PPE, chất khử trùng và chất diệt trùng là cực kỳ quan trọng. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo sử dụng các yếu tố vật lý và hóa 

học để giảm thiểu ô nhiễm thông qua việc sử dụng khẩu trang và vệ sinh quy 

trình chăm sóc cá nhân, cũng như khử trùng bề mặt, đặc biệt là đối với các 

bề mặt thường xuyên chạm vào, chẳng hạn như tay nắm cửa, bàn, ghế, tay 

vịn và công tắc. Các chất khử trùng khác nhau được mô tả trong tài liệu, bao 

gồm natri hypochlorite, hydrogen peroxide, rượu, xà phòng / chất hoạt động 

bề mặt, v.v. 

Trong một bài báo gần đây được xuất bản bởi Huang và cộng sự, các tác giả 

đã mô tả triển vọng cho các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học vật lý 

và kỹ thuật để nghiên cứu những thách thức này và tìm kiếm các giải pháp 

mới. Trong số các khu vực được đánh dấu là tìm kiếm các chất khử trùng và 

chất diệt trùng hiệu quả hơn. Theo các tác giả, do các hoạt động thực tế khác 

nhau được thực hiện, cũng như các quá trình biến đổi, khử ký sinh trùng và 



suy thoái, chất khử trùng nước hoặc rượu có thể không hoạt động hoàn toàn 

và đồng đều trên toàn bộ bề mặt. Do đó, cần phải phát triển các chất khử 

trùng và chất diệt trùng có thể tồn tại lâu hơn trên bề mặt, có khả năng chống 

rửa và ma sát liên tục, và có đặc tính không độc hại. 

Vật liệu nano để khử nhiễm bề mặt 

Đây là nơi công nghệ nano cung cấp rất nhiều cơ hội cho sự phát triển các hệ 

thống khử trùng hiệu quả hơn và đầy hứa hẹn. Các nghiên cứu dựa trên công 

nghệ nano để phát triển vật liệu mới, quan điểm mở cho các bề mặt có đặc tính 

tự làm sạch. Các hệ thống này có thể có hoạt tính kháng khuẩn hoặc có thể giải 

phóng chất khử trùng hóa học từ từ, tăng thời gian hoạt động của chúng. Ngoài 

ra, nó có thể góp phần mang lại các tính chất bổ sung, chẳng hạn như các hệ 

thống đáp ứng, cung cấp các hoạt chất để đáp ứng với các kích thích khác 

nhau, chẳng hạn như quang nhiệt, điện nhiệt, quang xúc tác và những công 

nghệ khác. Một số hạt nano kim loại cũng được biết là có một phổ hành động 

rộng, chống lại virus và các vi sinh vật khác. Rai và cộng sự đã thực hiện một 

đánh giá văn học về tiềm năng kháng khuẩn, kháng nấm và kháng virus của 

các hạt nano kim loại. Theo các tác giả, các hạt nano kim loại, đặc biệt là các 

hạt nano bạc, có thể được sử dụng như một tác nhân kháng vi-rút mạnh và phổ 

rộng cần hoặc không cần sửa đổi bề mặt. Tuy nhiên, hoạt động kháng vi-rút 

của các hạt nano này vẫn chưa được khám phá. 

Vaze và cộng sự đã phát triển các chất khử trùng nano dựa trên cấu trúc nano 

nước được thiết kế (EWNS), được tạo ra thông qua một ion hóa điện và ion 

hóa nước của các hoạt chất khác nhau. Kết quả cho thấy sự giảm đáng kể 

nồng độ mầm bệnh (gồm cúm H1N1). Ngoài ra, các thành phần hoạt chất 

(hydrogen peroxide) liều cần thiết cho bất hoạt thấp hơn đáng kể (mức 

nanogram), cho thấy khả năng tồn tại của nền này.  



Công ty Nanotech Surface, ví dụ, cung cấp một công thức khử trùng dựa trên 

titanium dioxide và hạt nano bạc.  

Theo công ty, công thức này cho phép các bề mặt được tự khử trùng và 

được sử dụng gần đây trong đại dịch COVID-19 để làm sạch các tòa nhà ở 

Milano. Ngoài ra, công ty nanoSeptic đã phát triển một hệ thống tự làm sạch 

cho các bề mặt dựa trên các hạt nano tinh thể, với một hệ thống không độc 

hại không tạo ra dư lượng. Các hạt nano thúc đẩy một quá trình phản ứng 

oxy hóa có khả năng bởi ánh sáng và hoạt động chống lại virus hoặc vi sinh 

vật khác, giữ cho bề mặt (chẳng hạn như tay nắm cửa, nút thang máy và 

điện thoại di động) sạch sẽ. 

Mặc dù những lợi thế của các hệ thống này, cũng có rất nhiều thách thức 

trước khi chúng có thể được dùng một cách an toàn trên thị trường. Những 

thách thức này bao gồm khả năng mở rộng và chi phí sản xuất, các vấn đề 

về tính chất trí tuệ và quy định và các vấn đề liên quan đến độc tính tiềm 

năng và tác động môi trường của các hệ thống này. Các nghiên cứu sâu hơn 

là cần thiết về việc sử dụng công nghệ nano cho các hệ thống khử trùng và 

khử trùng hiệu quả hơn, cũng như có được các bề mặt tự khử trùng để cải 

thiện hiệu quả kiểm soát nhiễm trùng và sức khỏe và an toàn môi trường. 

 

 

Phát triển vật liệu nano cho PPE 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), các yếu 

tố chính cho sự lây lan của COVID-19 là tiếp xúc gần gũi (từ người này sang 

người khác) và các giọt hô hấp do người bị nhiễm bệnh tạo ra. Việc sử dụng 

PPE thích hợp, chẳng hạn như mặt nạ và găng tay, cũng rất quan trọng để 

chống lại sự lây lan của coronavirus. Tuy nhiên, có rất nhiều vấn đề liên quan 



đến sự sẵn có và phù hợp của các sản phẩm PPE, ví dụ như khẩu trang 

không phù hợp hoặc không phù hợp để ngăn chận các hạt virus trong không 

khí. 

Công nghệ nano đang cung cấp các vật liệu mới thoải mái hơn, khả năng 

chống chịu và các phương tiện an toàn hơn để bảo vệ chống lại các rủi ro 

sinh học và hóa học.  

Khẩu trang, phòng thí nghiệm hoặc tạp dề y tế và những người khác đã được 

công nghệ nano-hóa (nanoengineered) để cung cấp các chức năng mới, ví 

dụ, kỵ nước và hoạt động kháng khuẩn mà không ảnh hưởng đến kết cấu 

của vật liệu hoặc thoáng khí. Tính kỵ nước của các sản phẩm PPE có thể tự 

cung cấp một rào cản hiệu quả chống lại các giọt trong không khí phát ra 

trong quá trình ho hoặc hắt hơi. 

Ví dụ về xây dựng kỵ nước vào dệt may bao gồm việc sử dụng một tỷ sợi nhỏ, 

được gọi chung là nanowhiskers, của hydrocarbon nhỏ hơn 3 lần so với sợi 

bông và tăng sức căng bề mặt, ngăn chặn sự hấp thụ các giọt. Các phương 

pháp khác bao gồm bề mặt nanoscale 3D, cấu trúc vật liệu và / hoặc lớp phủ 

với các hạt nano kỵ nước. Tương tự như vậy, việc sử dụng vật liệu nano có 

thể xây dựng tính chất kháng khuẩn trong hàng dệt may được sử dụng trong 

PPE. Chiến lược này đã được sử dụng để ngăn chặn sự phát triển của vi sinh 

vật trong quần áo.  

Các bề mặt được sửa đổi bởi các chất diệt khuẩn nano, chẳng hạn như amoni 

bậc hai hoặc muối phosphonium bậc tư, polyme hoặc peptide, có thể kiểm soát 

vi sinh vật thông qua quá trình oxy hóa của màng vi sinh vật. Một trong những 

ví dụ tốt nhất về cách công nghệ nano có thể cải thiện bảo vệ cá nhân là sản 

xuất khẩu trang. Khẩu trang truyền thống có khoảng cách giữa các sợi, trung 

bình 10–30 μm, không đủ để tránh tiếp xúc với virus, và việc giảm khoảng cách 



này giữa các sợi gây ra sự giảm hơi thở và tăng cả nhiệt độ và áp suất, làm cho 

người sử dụng cảm thấy khó chịu. Nhiều nhân viên y tế tuyến đầu đã bị tổn 

thương da do sử dụng khẩu trang liên tục. Việc sử dụng vật liệu nano, chẳng 

hạn như sợi nano (thành phần không được đề cập), có thể làm giảm sức đề 

kháng thở và giảm áp lực để cung cấp sự thoải mái mặc, nhưng đồng thời bảo 

vệ chống lại các hạt nhỏ (< 50 nm). Điều này cung cấp bảo vệ tốt hơn nhiều so 

với mặt nạ phẫu thuật truyền thống, không cung cấp bảo vệ chống lại các hạt 

có kích thước 10-80 nm. Ví dụ, khẩu trang N95/FFP2 chỉ có thể bảo vệ chống 

lại các hạt có kích thước 100-300 nm. Một chiến lược khác cũng được sử dụng 

để tăng cường bảo vệ cá nhân của khẩu trang là sửa đổi bề mặt dệt. Việc sử 

dụng các hạt nano, chẳng hạn như đồng và bạc, cung cấp hoạt tính kháng 

khuẩn và có thể được bao gồm trong các loại sợi hoặc vật liệu khác nhau, chẳng 

hạn như bông, polyalkene, polyester, polyamide, polyaramide và polyme dựa 

trên cellulose. Park và cộng sự cho thấy rằng các hạt nano bạc (dưới dạng một 

hỗn hợp lai silica) có thể được sử dụng trong các bộ lọc hoặc màng. Các hạt 

nano có thể bất hoạt virus cúm do sự tương tác của nó với màng của virus. 

Fudzhimori và cộng sự đã mô tả một công nghệ dựa trên hợp chất đồng đơn 

hóa trị và / hoặc các hạt nano mịn iốt cho các sản phẩm dệt kháng khuẩn. Hệ 

thống này có thể bất hoạt vi-rút cúm và có khả năng chống lại các loại vi-rút 

khác nhau, chẳng hạn như coronavirus ở người hoặc SARS-CoV. 

Việc sử dụng vật liệu nano cho khẩu trang có hai điểm tích cực. Đầu tiên, bảo 

vệ mặt nạ hoạt động như một bộ lọc cộng với tác nhân diệt vi khuẩn, dẫn đến 

ngăn chặn và bất hoạt / giết chết mầm bệnh. Thứ hai, việc quản lý vật liệu này 

sau khi sử dụng trở nên an toàn hơn khi phần lớn nhất của mầm bệnh bị phá 

hủy khi tiếp xúc với mặt nạ làm giảm xác suất ô nhiễm trong quá trình cởi quần 

áo. Các bằng sáng chế công nghệ cũng giúp công nghệ này mở, giúp cho việc 



sản xuất các loại PPE khác, chẳng hạn như tạp dề khách thăm, tạp dề phẫu 

thuật, áo khoác y tế và áo dung trong phòng thí nghiệm, vật liệu bảo vệ bàn 

chân và khăn trải giường, có thể giúp đỡ hơn nữa việc tránh sự lây lan của 

mầm bệnh. 

 


