
Raport z badania D15L0387a/15L0659A

Ocena skuteczności

Oxivir Excel (koncentrat) i Oxivir Excel 
Foam CE (gotowy do użycia)

Badany wirus: adenowirus typ 5

Metoda: EN 14476:2013+A1:2015

Kopia raportu z badania dla Oxivir Exc l Foam dla firmy Diversey Europe Operations BV) 

Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działani
środków chemicznych i antyseptychnych używanych w obszarze 
medycznym
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1. Identyfikacja laboratorium badawczego

 2. Identyfikacja próbki

2.1 Próbka: Koncentrat (Oxivir Excel)

Producent

Nazwa produktu

Kod formuły

Rozcieńczalnik rekomendowany 
przez producenta woda z kranu

FM010762

Oxivir Excel

Diversey Europe Operations BV

Numer partii 11696

Zastosowanie dezynfekcja powierzchni

Data produkcji

Data ważności

7/17/2015

Substancja(-e) czynna(-e) (100 g)

Wygląd, zapach

Wartości pH (w wodzie o standardowej
twardości)

Warunki magazynowania

Data dostarczenia do laboratorium

nadtlenek wodoru: 7,2 % (CAS no.: 7722-84-10)

przejrzysty, brązowawa ciecz; specyficzny dla
produktu
nierozcieńczony: (20°C)
2%:                      2.2 (20°C)
1.5%                    2.28 (20°C)   
t emperatura pokojowa, w ciemności, (obszar z
ograniczonym dostępem)

24.07.2015



2.2 Próbka: Gotowy do użycia (Oxivir Excel Foam CE)

Producent

Nazwa produktu

Kod formuły

Rozcieńczalnik rekomendowany 
przez producenta -

FM010945

Oxivir Excel Foam CE 
Diversey Europe Operations BV

Numer partii -

Zastosowanie dezynfekcja powierzchni

Data produkcji

Data ważności

-

Substancja(-e) czynna(-e) (100 g)

Wygląd, zapach

Wartości pH (w wodzie o standardowej
twardości)

Warunki magazynowania

Data dostarczenia do laboratorium

nadtlenek wodoru: 0,36 % (CAS no.: 7722-84-1)

przejrzysty, bezbarwna ciecz; specyficzny dla
produktu

nierozcieńczony: 1.84 (20°C)

temperatura pokojowa, w ciemności, (obszar z
ograniczonym dostępem)

18.12.2015

(5% roztwór z koncentratu, wyporodu-
kowany jako gotowy do użycia przez  Diversey Europe Operations BV)

3. Materiały 

3.1. Podłoże hodowlane i odczynniki

- Eagle's Minimum Essential Medium with Earle’s BSS   (EMEM,Biozym Scientific GmbH., 

- Cielęca surowica płodowa (Biochrom AG, artykuł nr S 0115)
- 1,4% roztwór formaldehydu (Dilution of Roti-Histofix 4%, Carl Roth GmbH)
- Aqua bidest. (SG system ultraczystej wody, typ Ultra Clear; numer seryjny 86996-1)
- PBS (Invitrogen, artykuł nr 18912-014)
- BSA (Sigma-Aldrich-Chemie GmbH, artykuł nr -2153)
- Erytrocyty owcze (Fiebig-Nahrstofftechnik)

Nr katalogowy 880021)   



3.3 Aparatura, naczynia szklane i drobne przybory wyposażenia

- Inkubator CO2, Nunc GmbH & Co. KG, model QWJ 350

- Mieszadło (Vortex Genie Mixer, typ G 560E)

- Urządzenie do pomiaru pH 315i (WTW, artykuł nr 2A10-100)

- Wirówka (Sigma-Aldrich-Chemie GmbH, typ 113)

- Mikroskop (Olympus, typ CK 30)

- Wirówka5804 R (Eppendorf AG)

- Łaźnia wodna (JULABO, Julabo U 3)

- Pipety automatyczne z regulowaną pojemnością (Eppendorf AG)

- Płytki mikrotitracyjne 96-dołkowe (Nunc GmbH & Co. KG, Wiesbaden)

- Kolby do hodowli komórkowych (Nunc GmbH & Co. KG, Wiesbaden)

- Probówki z możliwością plombowania (Sarstedt AG & Co., Numbrecht)

Adenovirus typ 5 szczep adenoid 75 otrzymano od Dr. A. Heima z Instytutu Wirusologii Medycznej
Szkoły Medycznej w Hanowerze w Niemczech. Przed próbami inaktywacji wirus był pasażowany 3
razy w komórkach A549 (komórkach ludzkiego raka nabłonka płuc).
Komórki A549 pochodziły Vircell, S.L., Hiszpania, 18320 Santa Fa (obecnie BIOTRIN International GmbH,
D-69126 Heidelberg).
Komórki były kontrolowane regularnie pod katem zmian morfologicznych i skażenia mykoplazmą. Nie
wykryto zmian komórek i skażenia mykoplazmą.

3.2 Wirus i komórki



Temperatura badania 20°C ± 1°C

4. Warunki doświadczenia

Stężenie badanego produktu (koncentrat)

Stężenie badanego produktu 
(gotowy do użycia) nierozcieńczony (80%)

roztwór 5.0%, 4.0%, 3.0%, 2.0%, 1.5% 1.0%, 0.2%

Czas kontaktu 0.5, 1, 2, 5 i 60 minut

Substancje interferujące warunki brudne: albumina surowicy bydlęcej
(BSA) 3,0 g/l + erytrocyty 3,0 g/l (EN 14476)

 

Procedura zatrzymania działania produktu natychmiastowe rozcieńczenie

Rozcieńczalnik woda o standardowej twardości (WSH)

Stabilność produktu w mieszance z wirusem 
i substancją interferującą (roztwór 4.0% i 2%)

Badany wirus Adenovirus typ 5 szczep adenoid 75
(ATTC VR-5)

Okres przeprowadzania analizy 24.07.2015-22.02.2016

brak flokulacji, bez wytrącania się

22.02.2016Zakończenie badania

bez wytrącania sięWygląd roztworu

Do przygotowania zawiesiny badanego wirusa zgodnie z EN 5.4.1 komórki A549 zakażono wirusem 
(wielokrotność infekcji MOI = 0,1) w temperaturze 37°C. Po uzyskaniu efektu cytopatycznego w komórkach, 
poddawano je procedurze potrójnego zamrażania / rozmrażania, a następnie wirowaniu przy niskich obrotach, 
tak, aby osiadły resztki komórek. Po podzieleniu supernatantu, zawiesina z badanym wirusem była 
przechowywana w temperaturze -80°C.

5. Metody

5.1 Przygotowanie zawiesiny badanego wirusa

5.2 Przygotowanie środka dezynfekującego (roztwór)

Badany produkt (koncentrat) był testowany w stężeniach 5.0%, 4.0%, 3.0%, 2.0%, 1.5%,1.0% i 0.2% 
w brudnych warunkach (1 część zawiesina wirusa testowego + 1 część substancji interferującej + 8 cześci 
produktu dezynfekującego). Dla roztworów środka dezynfekującego te stężenia zostały pomnożone przez 
współczynnik 1.25 ze względu na dodanie zawiesiny wirusa i substancji interferującej. Środek dezynfe-
kujący został rozcieńczony wodą o standardowej twardości, przed wykonaniem testu.

wskazanie nieaktywnego zakresu



5.3 Badanie infekcyjności

Infekcyjność została określona jako punkt końcowy miareczkowania zgodnie z EN 5.5. 0,1 ml każdego 
roztworu przeniesiono do ośmiu dołków płytki mikrotitracyjnej, zaczynając od najwyższego rozcieńczenia. 
Następnie dodano 0,1 ml świeżo trypsynowanych komórek A549. Zawiesina komórek została dostosowana  
tak, aby na dołek przypadało 10-15 x 103 komórek. Płytki mikrotitracyjne były inkubowane w temp. 37°C 
w atmosferze 5 % CO2. Efekt cytopatyczny został odczytany za pomocą odwróconego mikroskopu po 
siedmiu dniach. Obliczanie dawki zakaźnej TCID50/ml następowało metodą Spearman’a (2) i Karber’a (3), 
zgodnie z następującym wzorem:

 

gdzie:

X0 = log10 najniższego rozcieńczenia z pozytywną reakcją 100%

r = liczba pozytywnych oznaczeń najniższego etapu rozcieńczenia (100%) i wszystkie wyższe
pozytywne etapy rozcieńczenia

n = liczba oznaczeń dla każdego etapu rozcieńczania

Zgodnie z normą EN 14476, środek dezynfekujący lub roztwór środka dezynfekującego
w określonym stężeniu posiada skuteczność dezaktywującą wirus, jeśli miano jest zmniejszone o
co najmniej 4 log10 w zalecanym okresie ekspozycji. Odpowiada to dezaktywacji ≥ 99.99%

5.4 Obliczenia i weryfikacja działania wirusobójczego

Działanie wirusobójcze badanego środka dezynfekującego było oceniane poprzez obliczenie spadku miana 
w porównaniu z miareczkowaniem kontrolnym bez środka dezynfekującego. Różnica jest podana jako 
współczynnik redukcji (RF).

5.5 Badanie dezaktywacji

Natychmiast po zakończeniu wybranego czasu kontaktu, działanie środka dezynfekującego było
zatrzymywane poprzez rozcieńczenie do 10  .-8

Oznaczanie działania wirusobójczego zgodnie z EN 5.5. Produkty były badane w postaci nierozcieńczonej 
o standardowej  (Oxivir Excel Foam CE) oraz w w stężeniach 5.0%, 4.0%, 3.0%, 2. 0%, 1.5% 1.0% i 0.2%   
w wodzie twardości, w temp. 20°C, zgodnie z normą 14476. Jako czasy kontaktu wybrano 0,5, 1, 2, 5, 30 
i 60 minut.

Produkt (Oxivir Excel Foam CE) był testowany w postaci nierozcieńczonej. W związku z dodaniem 
substancji interferującwj oraz zawiesiny wirusa tesowego, uzyskano 80% roztwór.



Miareczkowania kontrolne wirusa przeprowadzono po najdłuższych czasach ekspozycji (EN 5.5.7).

Ponadto przeprowadzono kontrolę komórek (tylko dodanie medium). Testy dezaktywacji zostały 
przeprowadzone w zamkniętych probówkach, w łaźni wodnej o temperaturze 20°C + 1,0°C. Po 
odpowiednich czasach ekspozycji zostały pobrane próbki i określono infekcyjność rezydualną.

-

5.6 Oznaczanie stopnia cytotoksyczności

Oznaczanie stopnia cytotoksyczności przeprowadzono zgodnie z normą EN 5.5.4.1

5.7 Wrażliwość komórek na wirus

Podczas kontroli wrażliwości komórek na wirus zmieszano dwie części objętościowe twardej wody 
z ośmioma częściami objętościowymi najniższego rozcieńczenia produktu przyjmowanego za 
niecytotokcyczny. Tak przygotowana mieszanina lub PBS (test kontrolny) były dodawane do podwójnie 
stężonej zawiesiny komórek. Po upływie 1 godziny w temp. 37°C, komórki były odwirowywane i ponownie 
zawieszane w pożywce hodowlanej (EN 5.5.4.2b).

Na koniec przeprowadzono miareczkowanie porównawcze zawiesiny wirusa na komórkach
poddanych wstępnej obróbce (środek dezynfekujący) oraz komórkach nie poddanych wstępnej
obróbce (PBS), jak opisano powyżej.

5.8 Kontrola skuteczności zatrzymania działania środka dezynfekującego

Dodatkowo wykonano kontrolę skuteczności zatrzymania działania środka dezynfekującego (EN
5.5.5).

5.9 Badanie referencyjne dezaktywacji wirusa

W ramach referencji do walidacji badania dołączono test z 0,7% roztworem formaldehydu, zgodnie z normą 
EN 5.5.6. Czasy kontaktu wynosiły 5, 15, 30 i 60 min. 
Ponadto, cytotoksyczność testowego roztworu formaldehydu została oznaczona zgodnie z normą EN
5.5.6.2 z użyciem rozcieńczeń do 10   .-5



6. Weryfikacja metodologii

Spełnione zostały następujące kryteria, zgodnie z normą EN 5.7:

Miano zawiesiny wirusa testowego pozwoliło na oznaczenie redukcji ≥ 4 log10 (maksymalna redukcja 
≥5.50+0.27).   

a)
-

Badany produkt (4% i 2%, 1.5%, 1.0%)) wykazał cytotoksyczność roztworu 1:10 i   dał zmniejszenie  
miana wirusa o 4log10 

b)

Różnica miana logarytmicznego kontroli wirusa i logarytmicznego miana badanego wirusa 
w porównawczym teście dezaktywacji (patrz EN5.7b) wynosiła ≥ 3.75  0.48 (pomiędzy 3.0-5.0) po 30 
minutach i  ≥ 4.00  0.25 (pomiędzy 3.5-5.5) po 60 minutach dla adenowirusa typ 5..

c)

 
 +-

 +-

Miano porównawcze dla komórek A549 poddanych wstępnej obróbce (środek
dezynfekujący) i nie poddanych wstępnej obróbce (PBS) nie wykazało istotnej różnicy (<1
log10; EN 5.7) miana wirusa: 8.00   0.38 (PBS) versus 7.88   0.37 (rozcieńczenie 1:100 środka
dezynfekującego, 4%) log10 TCID50/ml.

+- +-

d)

Kontrola skuteczności zniesienia aktywności środka dezynfekcyjnego (roztwór 4%) nie wykazała 
jego zmniejszenia (<0.5 log10; EN 5.5.5.1)  w mianie wirusa (8.25   0.33 versus 7.75   0.33 log10 TCID50/ml)+-

e)
+-

Jedno stężenie wykazało redukcję 4 log10 oraz (przymajmniej) jedno stężenie wykazało redukcję 
log10 mniejszą niż 4

f)

Ponieważ wszystkie kryteria normy EN 5.7 zostały spełnione, badanie z adenowirusem typ 5
zgodnie z EN 14476 jest ważne.



7. Wyniki

Wyniki badania przedstawiono w tabelach 1- 17. Tabele 1 do 16 zawierają dane źródłowe, natomiast 
w tabeli 17 (a-c) przedstawiono podsumowanie wyników.

Badany produkt w roztworze 5.0%, był w stanie dezaktywować adenowirusa typ 5 po 5 minutach,  
w warunkach brudnych w ilościowym teście zawiesinowym (krótsze czasy nie były testowane) (Tabela 1). 
Współczynnik redukcji wyniósł > 4.50   0.27. 

Wyniki dla koncentratu

+-

Badany produkt w roztworze 4.0%, był w stanie dezaktywować adenowirusa typ 5 po 30 sekundach,  
w warunkach brudnych w ilościowym teście zawiesinowym (Tabela 3). Współczynnik redukcji wyniósł
≥ 5.63   0.35.+-

Badany produkt w roztworze 3.0%, był w stanie dezaktywować adenowirusa typ 5 po 5 minutach, 
w warunkach brudnych w ilościowym teście zawiesinowym (Tabela 4). Współczynnik redukcji wyniósł
≥ 5.50   0.27. +-

Dodatkowo, badany produkt w roztworze 2.0% był w stanie dezaktywować adenowirusa typ 5 po 5 minutach,  
w warunkach brudnych w ilościowym teście zawiesinowym (Tabele 5 i 6).  Współczynniki redukcji wyniosły
≥ 5.50   0.27 i ≥ 5.25   0.00. Średnia wartość wyniosła ≥ 5.25   0.14.    +- +- +-

Badany produkt w roztworze 1.5%, był w stanie dezaktywować adenowirusa typ 5 w czasie ekspozycji 5 minut. 
(Tabela 7). Współczynnik redukcji wyniósł ≥ 5.00   0.00. Odpowiada to dezaktywacji ≥ 99.999 %   +-

Badany produkt w roztworze 1.5%, był w stanie dezaktywować adenowirusa typ 5 w czasie ekspozycji 60 minut. 
(Tabela 8 i 9). Współczynnik redukcji wyniósł ≥ 5.50   0.27.    +-

Badany produkt, w roztworze 0.2% nie był aktywny po 30 minutach ekspozycji  (Tabela 10).

Wyniki dla Oxivir Excel Foam CE

Gotowy do użycia produkt testowany w postaci nierozcieńczonej (80%) był w stanie dezaktywować adenowirusa 
typ 5 po 30 sekundach, w warunkach brudnych w ilościowym teście zawiesinowym (Tabela 11). Współczynnik 
redukcji wyniósł ≥ 5.63   0.35. Odpowiada to dezaktywacji ≥ 99.999 %   
     

+-



8. Wnioski

Oxivir Excel (koncentrat)

Środek do dezynfekcji powierzchni Oxivir Excel wykazał skuteczność przeciw adenowirusowi typ 5 w postaci 
1.5% roztworu, po czasie ekspozycji 5 minut, w warunkach brudnych. 4% roztwór wykazał swoją aktywność 
w czasie 30 sekund.

Dlatego też środek Oxivir Excel może być uznany za skuteczny w stosunku do adenowirusa typ 5 
przy stosowaniu  jak niżej:

4.0 %           30 sekund
1.5 %           5 minut

Środek do dezynfekcji powierzchni Oxivir Excel Foam CE wykazał skuteczność przeciw adenowirusowi typ 5 
po czasie ekspozycji 30 sekund, w warunkach brudnych. 

Dlatego też środek Oxivir Excel Foam CE może być uznany za skuteczny w stosunku  do adenowirusa typ 5 
przy stosowaniu jak niżej:

nierozcieńczony      30 sekund

Oxivir Excel Foam CE (gotowy do użycia)



 

9. Kontrola jakości

Jakość otrzymanych wyników została zapewniona dzięki przeprowadzeniu określenia właściwości 
inaktywujących wirus środka dezynfekującego zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej:

1) Niemiecka Ustawa o Środkach Chemicznych, Załącznik 1, z dn. 01.08.1994 (BGBI. I, 1994,
strona 1703). Załącznik zaktualizowany dnia 14.05.1997 (BGBI. I, 1997, strona 1060).

2) Zasady OECD Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (zaktualizowane w 1997r.); Publikacje OECD
dotyczące przepisów BHP i Ochrony Środowiska; Publikacje dotyczące Zasad Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej i Monitoringu Zgodności – Numer 1. Wydział Środowiska Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Paryż 1998.

Wiarygodność wyników została dodatkowo potwierdzona przez kontrole przeprowadzane podczas
badań inaktywacji.

Wszystkie dane dotyczące badań, protokół, modyfikacje protokołu, raport końcowy, jak również
korespondencja między Dr. Brill + Partner GmbH i sponsorem będą przechowywane w archiwach 
Dr. Brill + Partner GmbH.

10. Przechowywanie danych

Używanie nazwy Dr. Brill + Partner GmbH, loga lub jakichkolwiek innych znaków Dr. Brill + Partner GmbH
dla celów innych niż dystrybucja niniejszego raportu w całości, bez pisemnej zgody Dr. Brill + Partner GmbH, 
jest zabronione. Ponadto zabronione jest stosowanie nazwy Dr. Brill + Partner GmbH w jakichkolwiek 
materiałach promocyjnych, informacjach prasowych, reklamach lub podobnych materiałach (drukowanych 
lub nadawanych, za pośrednictwem środków masowego przekazu lub środków komunikacji elektronicznej), 
bez wyraźnej zgody Dr. Brill + Partner GmbH. 

Wyniki badań zawarte w niniejszym raporcie dotyczą jedynie badanych pozycji.
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Załącznik

Legenda do tabel

Dane źródłowe dla Oxivir Excel (5%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5Tabela 1:

Dane źródłowe dla Oxivir Excel (4%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5
(próba 1)

Tabela 2:

Dane źródłowe dla Oxivir Excel (4%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5
(próba 2, krótsze czasy kontaktu)

Tabela 3:

Dane źródłowe dla Oxivir Excel (3%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5Tabela 4:

Tabela 5: Dane źródłowe dla Oxivir Excel (2%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5
(próba 1)

Tabela 6: Dane źródłowe dla Oxivir Excel (2%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5
(próba 2)

Tabela 7: Dane źródłowe dla Oxivir Excel (1.5%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5 

Tabela 8: Dane źródłowe dla Oxivir Excel (1%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5 
(próba 1)

Tabela 9: Dane źródłowe dla Oxivir Excel (1%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5
(próba 2)

Tabela 10: Dane źródłowe dla Oxivir Excel (0.2%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5 

Tabela 11: Dane źródłowe dla Oxivir Excel Foam CE (80.0%) badanego pod kątem 
adenowirusa typ 5

Tabela 12: Dane źródłowe dla roztworu formaldehydu (0.7 %) badanego pod kątem
adenowirusa typ 5

Tabela 13: Dane źródłowe dla kontroli skuteczności zniesienia aktywności środka 
dezynfekcyjnego (2.0 %)



Tabela 14: Dane źródłowe dla kontroli skuteczności zniesienia aktywności środka 
dezynfekcyjnego (4.0 %)

Tabela 15: Dane źródłowe (adenowirus typ 5) nt. wrażliwości komórek na wirus (1.5 %)

Tabela 15: Dane źródłowe (adenowirus typ 5) nt. wrażliwości komórek na wirus (4.0 %)

Tabela 17 (a-c) Podsumowanie wyników dla środka Oxivir Excel i adenowirusa typ 5

Legenda do wykresów

Wykres 1

Wykres 2

Wykres 3

Właściwości inaktywacji wirusa dla Oxivir Excel (4%)

Właściwości inaktywacji wirusa dla Oxivir Excel (1.5%)

Właściwości inaktywacji wirusa dla roztworu formaldehydu (0.7%)



Tabela 1: Dane źródłowe dla Oxivir Excel (5%) badanego pod kątem adenorirusa typ 5 przy 20°C (badanie ilościowe; 8 dołków) (#4042)

Produkt Stężenie Substancja
interferująca

Czas
kontaktu
(min.)

Rozcieńczenia (log10)

badany produkt

cytotoksyczność
badanego produktu

kontrola wirusa

5%

5%

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

n.a. = nie dotyczy                              0 = brak obecnego wirusa; t = cytotoksyczny
n.d . = nie wykonano                          1 do 4 = wirus obecny (stopień CPE [efekt cytopatyczny] w 8 jednostkach hodowli komórkowej) (dołki płytek mikrotitracyjnych)



Tabela 2: Dane źródłowe dla Oxivir Excel (4%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5 przy 20°C (badanie ilościowe; 8 dołków) (#4042)
(próba 1)

badany produkt

cytotoksyczność
badanego produktu

kontrola wirusa

4%

4%

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

Produkt Stężenie Substancja
interferująca

Czas
kontaktu
(min.)

Rozcieńczenia (log10)

n.a. = nie dotyczy                              0 = brak obecnego wirusa; t = cytotoksyczny
n.d . = nie wykonano                          1 do 4 = wirus obecny (stopień CPE [efekt cytopatyczny] w 8 jednostkach hodowli komórkowej) (dołki płytek mikrotitracyjnych)



Tabela 3: Dane źródłowe dla Oxivir Excel (4%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5 przy 20°C (badanie ilościowe; 8 dołków) (#4249)
(próba 2)

badany produkt

cytotoksyczność
badanego produktu

kontrola wirusa

4%

4%

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

Produkt Stężenie Substancja
interferująca

Czas
kontaktu
(min.)

Rozcieńczenia (log10)

n.a. = nie dotyczy                              0 = brak obecnego wirusa; t = cytotoksyczny
n.d . = nie wykonano                          1 do 4 = wirus obecny (stopień CPE [efekt cytopatyczny] w 8 jednostkach hodowli komórkowej) (dołki płytek mikrotitracyjnych)



Tabela 4: Dane źródłowe dla Oxivir Excel (3%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5  przy 20°C (badanie ilościowe; 8 dołków) (#4042)

badany produkt

cytotoksyczność
badanego produktu

kontrola wirusa

3%

3%

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

Produkt Stężenie Substancja
interferująca

Czas
kontaktu
(min.)

Rozcieńczenia (log10)

n.a. = nie dotyczy                              0 = brak obecnego wirusa; t = cytotoksyczny
n.d . = nie wykonano                          1 do 4 = wirus obecny (stopień CPE [efekt cytopatyczny] w 8 jednostkach hodowli komórkowej) (dołki płytek mikrotitracyjnych)



Tabela 5: Dane źródłowe dla Oxivir Excel (2%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5 przy 20°C (badanie ilościowe; 8 dołków) (#4042)

badany produkt

cytotoksyczność
badanego produktu

kontrola wirusa

2%

2%

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

Produkt Stężenie Substancja
interferująca

Czas
kontaktu
(min.)

Rozcieńczenia (log10)

(próba 1)

n.a. = nie dotyczy                              0 = brak obecnego wirusa; t = cytotoksyczny
n.d . = nie wykonano                          1 do 4 = wirus obecny (stopień CPE [efekt cytopatyczny] w 8 jed



Tabela 6: Dane źródłowe dla Oxivir Excel (2%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5 przy 20°C (badanie ilościowe; 8 dołków) (#4143)

badany produkt

cytotoksyczność
badanego produktu

kontrola wirusa

2%

2%

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

Produkt Stężenie Substancja
interferująca

Czas
kontaktu
(min.)

Rozcieńczenia (log10)

(próba 2)



Tabela 7: Dane źródłowe dla Oxivir Excel (1.5%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5 przy20°C (badanie ilościowe; 8 dołków) (#4143)

badany produkt

cytotoksyczność
badanego produktu

kontrola wirusa

1.5%

1.5%

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

Produkt Stężenie Substancja
interferująca

Czas
kontaktu
(min.)

Rozcieńczenia (log10)

n.a. = nie dotyczy                              0 = brak obecnego wirusa; t = cytotoksyczny
n.d . = nie wykonano                          1 do 4 = wirus obecny (stopień CPE [efekt cytopatyczny] w 8 jednostkach hodowli komórkowej) (dołki płytek mikrotitracyjnych)



Tabela 8: Dane źródłowe dla Oxivir Excel (1.0%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5 przy 20°C (badanie ilościowe; 8 dołków) (#4042)

badany produkt

cytotoksyczność
badanego produktu

kontrola wirusa

1%

1%

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

Produkt Stężenie Substancja
interferująca

Czas
kontaktu
(min.)

Rozcieńczenia (log10)

(próba 1)

n.a. = nie dotyczy                              0 = brak obecnego wirusa; t = cytotoksyczny
n.d . = nie wykonano                          1 do 4 = wirus obecny (stopień CPE [efekt cytopatyczny] w 8 jednostkach hodowli komórkowej) (dołki płytek mikrotitracyjnych)



Tabela 9: Dane źródłowe dla Oxivir Excel (1.0%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5 przy 20°C (badanie ilościowe; 8 dołków) (#4143)

badany produkt

cytotoksyczność
badanego produktu

kontrola wirusa

1%

1%

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

Produkt Stężenie Substancja
interferująca

Czas
kontaktu
(min.)

Rozcieńczenia (log10)

(próba 2)

n.a. = nie dotyczy                              0 = brak obecnego wirusa; t = cytotoksyczny
n.d . = nie wykonano                          1 do 4 = wirus obecny (stopień CPE [efekt cytopatyczny] w 8 jednostkach hodowli komórkowej) (dołki płytek mikrotitracyjnych)



Tabela 9: Dane źródłowe dla Oxivir Excel (0.2%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5 przy 20°C (badanie ilościowe; 8 dołków) (#4143)

badany produkt

cytotoksyczność
badanego produktu

kontrola wirusa

0.2%

0.2%

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

Produkt Stężenie Substancja
interferująca

Czas
kontaktu
(min.)

Rozcieńczenia (log10)

n.a. = nie dotyczy                              0 = brak obecnego wirusa; t = cytotoksyczny
n.d . = nie wykonano                          1 do 4 = wirus obecny (stopień CPE [efekt cytopatyczny] w 8 jednostkach hodowli komórkowej) (dołki płytek mikrotitracyjnych)



Tabela 11: Dane źródłowe dla Oxivir Excel  Foam CE (80.0%) badanego pod kątem adenowirusa typ 5 przy 20°C (badanie ilościowe; 

badany produkt

cytotoksyczność
badanego produktu

kontrola wirusa

80%

80%

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

Produkt Stężenie Substancja
interferująca

Czas
kontaktu
(min.)

Rozcieńczenia (log10)

8 dołków) (#4249)

n.a. = nie dotyczy                              0 = brak obecnego wirusa; t = cytotoksyczny
n.d . = nie wykonano                          1 do 4 = wirus obecny (stopień CPE [efekt cytopatyczny] w 8 jednostkach hodowli komórkowej) (dołki płytek mikrotitracyjnych)



Tabela 12. Dane źródłowe dla roztworu formaldehydu (0.7 %) badanego pod kątem adenowirusa typ 5 przy 20°C 
(badanie ilościowe; 8 dołków) (#4143)  

Produkt Stężenie Substancja
interferująca

Czas
kontaktu
(min.)

Rozcieńczenia (log10)

roztwór
formaldehydu

cytotoksyczność
formaldehydu

kontrola wirusa

n.a. = nie dotyczy                              0 = brak obecnego wirusa; t = cytotoksyczny
n.d . = nie wykonano                          1 do 4 = wirus obecny (stopień CPE [efekt cytopatyczny] w 8 jednostkach hodowli komórkowej) (dołki płytek mikrotitracyjnych)



Tabela 13. Dane źródłowe dla kontroli skuteczności zniesienia aktywności środka
dezynfekcyjnego (2.0 %)(#4143)

Rozcieńczenia (log10)
Produkt Substancja

interferująca

warunki czyste

warunki brudne

badany produkt

badany produkt

badany produkt

n.a. = nie dotyczy                              0 = brak obecnego wirusa; t = cytotoksyczny
n.d . = nie wykonano                          1 do 4 = wirus obecny (stopień CPE [efekt cytopatyczny] w 8 jednostkach hodowli komórkowej) (dołki płytek mikrotitracyjnych)



Produkt Substancja
interferująca

Rozcieńczenia (log10)

Tabela 14. Dane źródłowe dla kontroli skuteczności zniesienia aktywności środka dezynfekcyjnego (4.0 %)(#4269)

badany produkt

badany produkt

badany produkt

warunki czyste

warunki brudne

warunki brudnezgodność kontroli
         wirusa

n.a. = nie dotyczy                              0 = brak obecnego wirusa; t = cytotoksyczny
n.d . = nie wykonano                          1 do 4 = wirus obecny (stopień CPE [efekt cytopatyczny] w 8 jednostkach hodowli komórkowej) (dołki płytek mikrotitracyjnych)



Tabela 15. Dane źródłowe (adenowirus typ 5) nt. wrażliwości komórek na wirus (1.5 %)(#4172)

Produkt Rozcień-
czenie

Rozcieńczenia (log10)

badany produkt

badany produkt

badany produkt

n.a. = nie dotyczy                              0 = brak obecnego wirusa; t = cytotoksyczny
n.d . = nie wykonano                          1 do 4 = wirus obecny (stopień CPE [efekt cytopatyczny] w 8 jednostkach hodowli komórkowej) (dołki płytek mikrotitracyjnych)



Tabela 16. Dane źródłowe (adenowirus typ 5) nt. wrażliwości komórek na wirus (4.0 %)(#4169)

Produkt Rozcień-
czenie

Rozcieńczenia (log10)

badany produkt

badany produkt

badany produkt

n.a. = nie dotyczy                              0 = brak obecnego wirusa; t = cytotoksyczny
n.d . = nie wykonano                          1 do 4 = wirus obecny (stopień CPE [efekt cytopatyczny] w 8 jednostkach hodowli komórkowej) (dołki płytek mikrotitracyjnych)



Tabela 17a. Podsumowanie wyników dla środka Oxivir Excel i adenowirusa typ 5

Produkt Stężenie Substancja
interferująca

Poziom
cytotoksy-
czności

log10 TCID50/ml po ....min  redukcja >4 
log10 po ...min

badany produkt

badany produkt

badany produkt

badany produkt

badany produkt

badany produkt

badany produkt

badany produkt

badany produkt

badany produkt

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

n.a.= nie dotyczy
n.d. = nie wykonano

badany produkt
        RTU



Tabela 17b. Podsumowanie wyników dla środka Oxivir Excel i adenowirusa typ 5

Produkt Stężenie Substancja
interferująca

Poziom
cytotoksy-
czności

log10 TCID50/ml po ....min  redukcja >4 
log10 po ...min

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

warunki brudne

formaldehyd

kontrola wirusa

kontrola wirusa
            1

kontrola wirusa
            2
kontrola wirusa
            3

n.a.= nie dotyczy
n.d. = nie wykonano
sens.= wrażliwość

kontrola
powstrzymania

kontrola
powstrzymania

kontrola wirusa
(powstrzymanie)



Tabela 17c. Podsumowanie wyników dla środka Oxivir Excel i adenowirusa typ 5

Produkt Stężenie Substancja
interferująca

log10 TCID50/ml po ....min  redukcja >4 
log10 po ...min

n.a.= nie dotyczy
n.d. = nie wykonano
sens.= wrażliwość

Poziom
cytotoksy-
czności

kontrola
wrażl.PBS

kontrola
wrażl.PBS

kontrola
wrażl. badanego
produktu

kontrola
wrażl. badanego
produktu



Wykres 1: Właściwości dezaktywacji wirusa dla Oxivir Excel (4%)

Efektywność badanego produktu (4%) pod kątem adfenowirusa typ 5

czas (sek)

warunki brudne
cytotoksyczność

redukcja



Wykres 2: Właściwości dezaktywacji wirusa dla Oxivir Excel (1.5%)

Efektywność badanego produktu (1.5%) pod kątem adenowirusa typ 5

czas (min)

warunki brudne
cytotoksyczność

redukcja



Wykres 3: Właściwości dezaktywacji wirusa dla roztworu formaldehydu (0.7%)

Efektywność formaldehydu pod kątem adenowirusa typ 5

czas (min)

PBS
cytotoksyczność

redukcja


