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1. Wstęp 

Celem tego badania była ocena właściwości inaktywacyjnych wykazywanych przeciwko wirusom przez ozon wytwarzany 

przez urządzenie OZ2000, służące do dezynfekcji pomieszczeń. Jako obiekt testowy do tego testu został wybrany 

zmodyfikowany wirus szczepionki preciw ospie (krowiance) Ankara (MVA). Eksperymenty te przeprowadzono zgodnie z 

normą EN 17272.  

Krążki ze stali nierdzewnej zakażone przez inokulator wirusem (zawiesiną badanego wirusa + zawiesiną gleby) i zostawały 

umieszczone w odpowiednim do tego celu pomieszczeniu w danym miejscu. Następnie w ciągu czterech godzin mierzono 

stopień inaktywacji badanego wirusa, jak wskazano powyżej, pod wpływem ozonu wytwarzanego przez dwa urządzenia 

typu OZ2000. Podczas całego okresu testowego w celu podniesienia poziomu wilgotności w pomieszczeniu testowym do 

75% był używany nawilżacz elektryczny typu ECA produkcji firmy Stadler Form (numer seryjny I1971 1608). Dodatkowo 

przed urządzeniami umieszczano wentylator dla ulepszenia rozmieszczenia ozonu w przestrzeni. Po ukończeniu 

eksperymentu i po dokonaniu elucji poddane obróbce nosiciele zostały sprawdzone pod kątem zawartości szczątkowych 

wirionów. Skuteczność przeciwwirusową tej procedury w określonych warunkach można ocenić porównując wartości mian 

wirusa z wartościami kontrolnymi (uzyskanymi dla nosicieli w innym pomieszczeniu,  gdzie obróbki przy użyciu urządzeń 

OZ2000 nie przeprowadzono). 

2.    Laboratorium badawcze 

Instytut Higieny i Mikrobiologii Dr. Brill + Partner GmbH, zlokalizowany w: Norderoog 2, NIEMCY - 28259 Brema 

3.    Identyfikacja urządzenia 

Producent JIMCO A/S 

Nazwa urządzenia OZ2000 

Nr certyfikatu 215575 

Numer seryjny - 

System produkcja ozonu 

Wydajność ozon w objętości 1,68 części do milionu (wartość maksymalna) 

 

 

 

 

 

 



Nr protokołu badań: L20/1055MV.1 

Autor: DP Wersja 01 Data: 19/08/2020 

 

DR. BRILL + DR. STEINNIANN 
        INSTYTUT HIGIENY I MIKROBIOLOGII 
 

* Procedura testowa jest akredytowana zgodnie z normą DIN EN ISO / IEC 17025. Protokuł badań 
przygotowany przez Instytut Dr. Brill + Partner GmbH, zlokalizowany w: Norderoog 2, DE - 28259 Bremen, Niemcy,  
telefon:  +49. 40. 557641-0, telefaks +49. 40. 557631-11,  
www.brillhygiene.com. Kopiowanie lub powielanie niniejszego raportu z badań, zarówno w całości, jak i w poszczególnych częściach  
jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody autora. Wyniki badań opisują wyłącznie właściwości użytych próbek testowych. 
Informacje o uchybieniach wykonanych pomiarów można uzyskać na specjalne zapytanie.© Dr. Brill + Partner GmbH 2020 
 

 

 

 

Nazwa produktu: OZ2000 

Metoda: na podstawie EN 17272* 

Strona 3 z 17 

4.         Materiał 

4.1       Pożywka i odczynniki 

- minimalne zasadnicze środowisko Igła (EMEM) ze zrównoważonym roztworem soli Hanksa (MEM, Biozym 

Scientific GmbH, numer w katalogu 880144) 

- surowica cielęca płodowa (Thermo Fisher, numer artykułu CH30160.02) 

- roztwór formaldehydu 1,4 % (rozcieńczenie Roti®-Histofix 4 %, firma Carl Roth GmbH) 

- woda destylowana Aqua Bidest (system wodny o ultra wysokim stopniu oczyszczenia SG, typu Ultra Clear;    

     numer seryjny 86996-1) 

- roztwór fizjologiczny z buforem fosforanowym (Invitrogen, nr artykułu 18912-014) 

- albumina surowicy bydlęcej (Sigma-Aldrich-Chemie GmbH, nr artykułu CA-2153). 

 

4.2        Wirus i komórki 

Zmodyfikowany wirus krowianki Ankara (MVA) został udostepniony przez dra Manteufel (Dr. Manteufel, Institut für 

Tierhygiene und Öffentliches Veterinärwesen, DE - 04103 Leipzig). Przed oceną zdolności inaktywacji wirus został 

trzykrotnie pasażowany w komórkach BHK21 (tkanka nerkowa młodego chomika). 

Komórki BHK21 (pasaż 30) zostały dostarczone przez Instytut Friedrich-Löffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für 

Tiergesundheit (były Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, isle of Riems). 

Komórki były regularnie poddawane kontroli pod kątem zmian morfologicznych i zanieczyszczenia mykoplazmą. Nie 

stwierdzono zmian morfologicznych ani zanieczyszczenia mykoplazmą.  

4.3     Organizm kontrolny (próba rozmieszczenia) 

Aby określić stopień zmniejszenia liczby żywotnych komórek bakteryjnych w ograniczonej przestrzeni wymaganego do 

osiągnięcia 5-krotnego zmniejszenia logarytmu liczby bakterii na każdym nośniku, zastosowano mikroorganizm 

Staphylococcus aureus ATCC 6538. 

4.4     Generator ozonu 

Dwa generatory ozonu modelu OZ2000 (rysunek 1) zostały dostarczone przez firmę JIMCO A/S, Mjølbyvej 7, Dania - 5900 

Rudkøbing. Urządzenie OZ2000 wytwarza ozon poprzez zasysanie powietrza w pomieszczeniach, a następnie 

przepuszczanie go przez ultrafioletową (widmo C.) kamerę systemu, gdzie tlen o wzorze chemicznym O2 zawarty w 

powietrzu przekształca się w ozon (wzór chemiczny O3). Następnie wdmuchiwano ozon do pomieszczenia i 

rozprowadzano po jego objętości. 
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Ilustracja  1: Dwa generatory ozonu typu OZ2000  

4.5 Aparatura, szkło laboratoryjne i drobne akcesoria  

- Inkubator CO2 

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

- Miernik kwasowości pH 315i (WTW, nr artykułu 2A10-100) 

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

- Mikroskop (Olympus, typ CK 30) 

- Centryfuga 5804 R (Eppendorf AG) 

- Dozownik na wodę (JULABO, Julabo U 3) 

-  Pipety automatyczne z regulowaną objętością (Eppendorf AG) 

- Polistyrenowa 96-dołkowa płytka do mikromiareczkowania (Nunc GmbH & Co. KG, Wiesbaden Wiesbaden) 

- Kolba do kultur komórkowych (Nunc GmbH & Co. KG, Wiesbaden) 

- Zamknięte probówki (Sarstedt AG & Co., Nümbrecht) 

- Pojemnik z płaskim dnem, 25 cm, z pokrywką (Sarstedt AG & Co., Nümbrecht) 

- Tarcze ze stali nierdzewnej (tarcze o średnicy 3 cm (4)) z obustronną obróbką wg klasy 2B (nr artykułu 1000-3072, 

GK Formblech GmbH, Berlin). 
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5.       Warunki eksperymentu 

Temperatura badania 23,0 °C (na początku) - 24,0 °C (na końcu) 

Wilgotność względna 
75,5 % (na początku) - 84,0 % (maksymalna) - 84,0 % (na 

końcu) 

Czas ekspozycji 240 minut 

Szybkość dyfuzji w systemie - 

Lokalizacja nośników pionowa 

Odległość: urządzenie / nośniki 3,60 m (wysokość: 1,0 m powyżej poziomu podłogi) 

Powierzchnia podłogi pomieszczenia testowego 4,95 x 4,95 m 

Wysokość pomieszczenia testowego 2,55 m 

Objętość pomieszczenia testowego 62,48 m3 

Substancja obca (substancje obce) czyste warunki: 0,3 gr/l albuminy surowicy bydlęcej 

Procedura wstrzymania oddziaływania produktu natychmiastowe rozcieńczenie 

Wirus testowy 
zmodyfikowany wirus krowianki Ankara (MVA) (ATCC VR-

1508) 

Okres analizy 09/07/2020 - 19/08/2020 

Koniec badania 19/08/2020  

6.      Metoda 

Testy przeprowadzono zgodnie z zapisami normy EN 17272 “ Środki dezynfekujące i antyseptyczne ‒ Metody dezynfekcji 

pomieszczeń z wykorzystaniem procesu zautomatyzowanego ‒ Ustalenie aktywności bakteriobójczej, 

mykobakteriobójczej, sporobójczej, grzybobójczej, przeciwdrożdżakowej, wirusobójczej i fagocytarnej “. 

6.1    Przygotowanie zawiesiny wirusa testowego 

Aby przygotować testową zawiesinę wirusa hodowano komórki BHK21 w minimalnym niezbędnym środowisku Eagle’a i 

płodowej surowicy cielęcej w koncentracji 10% lub 2%. Gdy komórki zostały zakażone, wielokrotność infekcji wynosiła 0,1. 

Po tym, jak komórki wykazały efekt cytopatyczny, zostały poddane procedurze zamrażania / rozmrażania, a następnie 

wirowanie z małą prędkością w celu wytrącenia detrytusu komórek. Po porcjowaniu badaną zawiesinę wirusów 

przechowywano w temperaturze -80 ° C. 
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6.2     Przygotowanie inokulum wirusowego  

W celu przygotowania inokulum wirusowego, 9 części badanej zawiesiny wirusa zmieszano z 1 częścią roztworu albuminy 

surowicy bydlęcej o stężeniu 3 g / l (stężenie końcowe: 0,3 g / l).  

6.3 Przygotowanie inokulum bakteryjnego (substancja kontrolna)  

Mikroorganizm Staphylococcus aureus ATCC 6538 hodowano przez około 18-24 godziny na agarze skrobiowo-

kazeinowym w 37 ° C. Zawiesinę testową o stężeniu 5,0 x 107 - 5,0 x 109 CFU / ml przygotowano i użyto w ciągu 2 godzin. 

 

6.4     Przygotowanie nośników 

Przed użyciem nośniki (tarcze ze stali nierdzewnej) umieszczono w pojemniku na 60 minut (w temperaturze pokojowej), 

zawierającym środek czyszczący Decon 90® w stężeniu ok. 5% (w stosunku obiętości) w taki sposób, aby nie stykały się ze 

sobą, a ich powierzchnie nie były uszkodzone. Następnie tarcze natychmiast dokładnie przepłukano wodą destylowaną 

Aqua Bidest przez co najmniej 10 sekund każdy. Tę procedurę powtórzono jeszcze raz, aby usunąć wszystkie środki 

powierzchniowo czynne. Następnie, bez suszenia nośnika, tarcze zanurzono w 70% roztworze (w stosunku objętości) 

alkoholu izopropylowego na 15 minut, suszono na powietrzu w wyniku procesu parowania w laminarnym przepływie 

powietrza i, w końcu, sterylizowano (parą). Nośniki dotykano tylko pincetą; nośniki były przeznaczone wyłącznie do 

jednorazowego użytku. 

6.5 Warunki prowadzenia doświadczenia 

Inokulum wirusowe (zawiesina badanego wirusa z substancją obcą) w ilości 50 μl był nanoszony na nośniki i 

rozprowadzany na powierzchni o średnicy około 2 cm (3,0 ± 0,5 cm2), a następnie wysuszony.  

Nośniki (w trzech egzemplarzach) zostały umieszczone na poprzeczce (patrz rysunki 2 i 3) i przenoszone do pomieszczenia 

przeznaczonego do dezynfekcji powierzchniowej i powietrznej (w pozycji pionowej). 

 

 

 
 

Ilustracja 2: Перекладины z zaszczepionymi nośnikami  w pozycji pionowej !!! 

Oшибка в тексте: видим – горизонтальная позиция. Написано – в 

вертикальной позиции! Надо: w pozycji poziomej (если по картинке).
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 W tym pomieszczeniu nośniki zostały umieszczone w odległości 3,6 m od generatora ozonu (zainfekowana strona 

znajdowała się w przeciwnym kierunku do urządzenia) na wysokości od 1 do 1,5 m od podłogi (tu‒ na wysokości 1,0 m). 

Generator ozonu, nawilżacz i wentylator instalowano w pomieszczeniu (patrz rysunek 3), przygotowywano do użytku przez 

producenta i uruchomiano. Figure 3: Position of the slats with the inoculated carrier in the test room 

Ilustracja 3: Lokalizacja poprzeczek z zainfekowanymi nośnikami w pomieszczeniu doświadczalnym 

Skuteczność naktywacyjna procesu obróbki przy użyciu urządzeń takich jak OZ2000 przeciwko wirusom była oceniana w 

okresie czterech godzin. Natychmiast po zakończeniu czasu ekspozycji nośniki (w ilości trzech do oceny zdolności 

inaktywacyjnej i w ilości dwóch do kontrolowania aktywności wirusa (VC)) były przenoszone do elucji (do probówki 25 ml) 

w 10 ml pożywki hodowlanej bez płodowej surowicy cielęcej i energicznie mieszane przez 60 sekund. Natychmiast po 

elucji przygotowywano serie dziesięciokrotnych rozcieńczeń eluatu w środowisku wspomagającym schłodzonym do 

temperatury lodu, którym zaszczepiono kulturę komórkową.  

6.6 Procedury kontroli  
 

Wszystkie procedury kontrolne przeprowadzono zgodnie z opisem w rozdziale 6.5. Kontrolę aktywności wirusów 

przeprowadzono w innym pomieszczeniu, które nie zostało poddane opisanej obróbce. Procedury przygotowawcze były 

dokładnie takie, jak opisano w sekcji 6.5. 

6.6.1 Kontrola aktywności wirusa 
 

Aby kontrolować początkowe miano wirusa podczas analizy testów, do określenia stopnia stabilności po wysuszeniu oraz 

oceny stopnia zdolności neutralizującej środka dezynfekującego konieczne jest przeprowadzenie procedury 

monitorowania aktywności wirusów (patrz procedura VC powyżej). W celu przeprowadzenia tej kontroli inokulum 

wirusowe w ilości 50 μl wstrzyknięto do 9,950 ml pożywki bez płodowej surowicy cielęcej (elucja).  

Ponadto eksperyment obejmował dwie kontrole z wirusem otrzymane bezpośrednio po wysuszeniu (VC t0) i trzy nośniki 

dla każdego z badanych okresów czasu ekspozycji testu (VC t240). W przypadku procedury VC t0 elucję prowadzono 

bezpośrednio po wysuszeniu wirusa 

Metoda: na podstawie EN 17272* 
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inokulum w 10 ml pożywki bez płodowej surowicy cielęcej. Elucję w przypadku procedury VC t240 prowadzono 

równolegle z procesem dezynfekcji pomieszczenia po inkubacji nośników w osobnym pomieszczeniu bez dezynfekcji 

powierzchniowej i powietrznej. Procedura VC t240 jest wymagana jako kontrolna do obliczenia wartości współczynnika 

osłabienia po obróbce badanym produktem. 

Aby zapewnić kontrolę zawartości formaldehydu (patrz punkt 6.5.5), konieczne jest przeprowadzenie procedury 

monitorowania aktywności wirusów za pomocą buforu fosforanowego (roztwór fizjologiczny z buforem fosforanowym 

VC). Dla tej procedury kontroli badana zawiesina wirusa w ilości 100 μl była zmieszywana ze 100 μl roztworu 

fizjologicznego z buforem fosforanowym i 800 μl wody o standardowej twardości, a następnie poddano inkubacji przez 60 

minut w 20 ° C. 

6.6.2 Kontrola cytotoksyczności 

Aby odróżnić efekt cytopatyczny od toksycznego oddziaływania na komórkę, wymagana jest procedura kontroli 

cytotoksyczności.  

W celu określenia stopnia cytotoksyczności na jeden nośnik nałożono pożywkę o objętości 50 μl. zamiast inokulum 

wirusowego bez płodowej surowicy cielęcej. Po osuszeniu i zdezynfekowaniu pomieszczenia przeprowadzono elucję w 

pożywce o objętości 10 ml. Monitorowanie cytotoksyczności jest niezbędne do określenia dolnej granicy wykrywalności. 

 

6.6.3 Komórki kontrolne 

Na komórki oddziaływała tylko pożywka komórkowa. 

 

6.6.4 Kontrola skuteczności tłumienia działania środka dezynfekującego (kontrola neutralizacji) 

W celu udowodnienia faktu, że dodanie pożywki hodowlanej bez płodowej surowicy bydlęcej przyczynia się do 

wystarczającej neutralizacji działania badanego wyrobu ‒ podczas drugiej procedury kontroli cytotoksyczności została 

dodana badana zawiesina wirusa w objętości 50 µl, a następnie przeprowadzono inkubację przez 30 minut na lodzie. Na 

koniec przeprowadzono procedurę miareczkowania wirusa. 

6.6.5      Wrażliwość komórek 

W celu monitorowania wraźliwości komórek jedną jednostkę objętości najmniejszego prawdopodobnie nietoksycznego 

rozcieńczenia eluatu (lub roztworu fizjologicznego z buforem fosforanowym jako próbka kontrolna) dodano do jednej 

jednostki objętości zawiesiny komórek o podwójnym stężeniu. Po 1 godzinie w 37 ° C komórki odwirowano i ponownie 

zawieszono w pożywce do hodowli komórek. 

Na koniec przeprowadzono porównawcze miareczkowanie zawiesiny wirusa testowego i inokulatów wirusa przy użyciu 

wstępnie obrobionych komórek (środkiem dezynfekującym) i komórek, które nie zostały poddane obróbce wstępnej 

(roztwór fizjologiczny z buforem fosforanowym), jak opisano powyżej. Zgodnie z wynikami porównawczego 

miareczkowania komórek poddanych obróbce wstępnej (środkiem dezynfekującym) i komórek, które nie zostały poddane 

obróbce wstępnej (roztwór fizjologiczny z buforem fosforanowym), nie powinno być znaczącej różnicy w wartościach 

miana wirusa (<1 log10). 
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6.6.6 Kontrola standardowa 

Jako standard przeprowadzania testów atestacji  eksperyment obejmował roztwór formaldehydu o stężeniu 0,7% (pod 

względem objętości), zgodnie z normą EN 14476 (4). Tak więc, badaną zawiesinę wirusa w ilości 100 μl zmieszano z 400 μl 

buforu fosforanowego i 500 μl roztworu formaldehydu o stężeniu 1,4%. Jako czas trwania kontaktu wybrano punkty 5, 15, 

30 i 60 minut. Dodatkowo, stopień cytotoksyczności badanego roztworu formaldehydu określano stosując rozcieńczenia 

do 10-5. 

Różnica między mianem logarytmicznym kontrolnej próbki wirusa (roztwór fizjologiczny z buforem fosforanowym VC) a 

mianem logarytmicznym badanego wirusa w okresie przeprowadzenia standardowego testu inaktywacyjnego miała 

znaleźć się wewnątrz zakresu znaczeń, otrzymanych w trakcie przeprowadzenia różnych innych badań w naszym 

laboratorium (średnie znaczenie), odpowiednio do konkretnych sytuacji (dane nie ujawnione).  

6.6.7 Test rozprowadzenia 

Podczas wykonywania testu rozprowadzenia równolegle z testem skuteczności, standardowy szczep Staphylococcus aureus 

został rozprowadzony w czterech punktach pobierania próbek w pomieszczeniu (dwa nośniki (jeden w poziomej pozycji, 

drugi – w pionowej) znajdowały się w dwóch przeciwległych rogach pomieszczenia w odległości 0,5 m od podłogi i ściany 

(co oznacza, że łącznie wykorzystano cztery nośniki), oraz dwa inne nośniki (jeden w pozycji poziomej, drugi – w pionowej) 

również znajdowały się w dwóch przeciwległych rogach pomieszczenia w odległości 0,5 m od sufitu i ściany (co znowu 

oznacza, że w sumie wykorzystano cztery nośniki)). Wyniki testu uznawano za wiarygodne, jeśli na każdym z nośników 

odnotowano 5-krotny spadek logarytmu liczby bakterii. 

6.7 Ustalenie stopnia zakaźności  

Stopień zakaźności określano podczas końcowego miareczkowania umieszczając każde rozcieńczenie w objętości 0,1 ml w 

ośmiu dołkach płytki mikrotitracyjnej, w 0,1 ml świeżo trypsynizowanych komórek BHK21 (10-15 x 103 komórek na dołek), 

zaczynając od najwyższego rozcieńczenia. Płytki do mikromiareczkowania inkubowano w 37 ° C w atmosferze 5% 

dwutlenku węgla (CO2). Stopień efektu cytopatycznego zmierzano pod mikroskopem odwróconym po pięciu dniach. 

Obliczenie dawki zakaźnej TCID50 / ml przeprowadzono zgodnie z metodą Spearmana (2) i Karbera (3). 

7.        Obliczanie zdolności inaktywacji wobec wirusów  

Zdolność do inaktywacji wirusów w procesie obróbki przy użyciu urządzenia OZ2000 mierzono odejmując średnie miana 

wirusa (po obróbce) od mian wirusów otrzymanych w równoległym procesie, przebiegającym bez dezynfekcji 

powierzchniowej i powietrznej. 

Odpowiednią różnicę przedstawiono jako współczynnik osłabienia (RF), jak pokazano w tabeli 1. 

8.   Kontrola metodologii 

Ponieważ nie wszystkie z poniższych kryteriów (zgodnie z postanowieniami normy EN 17272 5.5.2.4) zostały spełnione, 

wyniki badania z użyciem zmodyfikowanego wirusa szczepionki przeciw ospie (krowiance) Ankara (MVA) są nieważne. 
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a) Miano badanej zawiesiny wirusa pozwolało na wykrycie 4-krotnego (lub więcej) (a) spadku logarytmu liczby 

badanych podmiotów → rzeczywiście. 

b) Dający się określić stopień logarytmicznego obniżenia wynosi conajmniej 4→ rzeczywiście. 

c)    Test wrażliwości komórek: współczynnik redukcji miareczkowania wirusa <1 → rzeczywiście. 

d)     Badanie zdolności neutralizujących środka dezynfekującego: wartość różnicy logarytmicznej między próbkami 

badanymi i kontrolnymi wynosi <0,5 → rzeczywiście. 

e)    Wartość różnicy między logarytmicznym mianem próbki kontrolnej wirusa a logarytmicznym mianem badanego 

wirusa podczas standardowego testu inaktywacji (patrz p. 6.7.6) nie przekroczała zakresu wartości uzyskanych 

podczas innego testu w naszym laboratorium Ankara (MVA) przy użyciu zmodyfikowanego wirusa krowianki Ankara 

(MVA)  → действительно (w graniczach 0,60 - 2,72 po 5 minutach i 1,18 - 3,30 po 30 minutach; dane niepokazane) 

→ rzeczywiście. 

 f)   5-krotne zmniejszenie logarytmu liczby bakterii w standardowym szczepie Staphylococcus aureus  można wykazać 

dla każdego nośnika → nieważne. 

 

9.      Wnioski 

Równolegle z eksperymentami inaktywacji mierzono wartości temperatury i wilgotności względnej. Temperatura w 

pomieszczeniu badawczym na początku doświadczenia wynosiła 23,0 ° C, a na końcu 24,0 ° C. Wilgotność względna na 

początku doświadczenia wynosiła 75,5%, a na końcu 84,0% (maksymalna wartość wynosiła 84,0%). 

Wyniki pokazują obniżenie logarytmu miana wirusa nosicieli kontrolnych o 0,58 w porównaniu z mianem wirusa na 

nośniku bez suszenia (patrz procedura VC, opisana powyżej). 

Wartość cytotoksyczności dla komórek BHK21 wynosiła 0,50 CD50 / ml, obliczona równolegle do zakaźnej dawki TCID50 / 

ml, co stanowi dolną granicę wykrywalności. 

Nasze eksperymenty pokazują, że po procedurze odkażania przy użyciu ozonu i maksymalnym stężeniu 1,68 ppm przez 

240 minut na poziomie wilgotności względnej, którego wartość wahała się od 75,5% do 84,0% (w wyniku działania 

dodatkowego nawilżacza powietrza), nie stwierdzono istotnego zmniejszenia liczby zmodyfikowanych wirionów krowianki 

Ankara (MVA). Obliczona wartość współczynnika osłabienia (RF) wyniosła 2,63 (tab. 1). 
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Podczas wykonywania testu rozprowadzenia, zgodnie z tabelą 3, istotnego zmniejszenia liczby mikroorganizmów 

Staphylococcus aureus na podstawie pomiarów nie stwierdzono. 

10.     Wnioski 

Istotnego zmniejszenia liczby zmodyfikowanych wirionów krowianki Ankara (MVA) przy użyciu ozonu wytwarzanego przez 

urządzenie OZ2000, nie stwierdzono; ponadto, wyniki tego testu są nieważne, ponieważ istotnej aktywności przeciwko 

mikroorganizmom Staphylococcus aureus pomiary nie wykazały. 

Brema, 19/08/2020 

Dr. Britta Becker - Kierownik laboratorium  Dr. Dajana Paulmann) - Kierownik projektu naukowego 
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11.      Kontrola jakości 

Odpowiedni stopień jakości wyników utrzymywano dzięki procedurze określania właściwości inaktywacyjnych środka 

dezynfekującego wobec wirusów zgodnie z regułami Dobrej praktyki laboratoryjnej: 

1) Ustawy o chemikaliach Niemiec, Załącznik 1, z dnia 01.08 1994 (BGBI. I, 1994, strona 1703).  

Dodatek poprawiony 14.05.1997 (BGBI. I, 1997, strona 1060). 

2) Zasad dobrej praktyki laboratoryjnej OECD (zaktualizowane w 1997 r.); Publikacji OECD dotyczącej środowiska i 

              bezpieczeństwa; serii „Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej i monitorowania zgodności” - Numer 1. Agencja 

           Ochrony Środowiska, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Paryż 1998 

 

Wiarygodność wyników dodatkowo potwierdza włączenie dodatkowych procedur kontrolnych w skład wykonywanych 

operacji w celu oceny zdolności inaktywacji. 

 

 

12.      Dokumentacja do przechowywania 

Wszystkie dane z przeprowadzonych eksperymentów, protokołów, zmodyfikowanych protokołów, raportu końcowego i 

korespondencji między dr. Brill + Partner GmbH i sponsorem będą przechowywane w archiwum firmy Dr. Brill + Partner 

GmbH. 

Używanie nazwy Instytutu Dr. Brill + Partner GmbH, jego logo lub jakiegokolwiek innego przedstawienia Instytutu  Dr. Brill 

+ Partner GmbH (z wyjątkiem rozpowszechniania tego raportu w całości) bez pisemnej zgody Instytutu Dr. Brill + Partner 

GmbH jest zabronione. Ponadto, nie wolno wspominać o Dr. Brill + Partner GmbH w materiałach reklamowych, 

publikacjach, informacjach prasowych lub podobnych materiałach w dowolnej formie (druk, radio i telewizja, media lub 

publikacje elektroniczne) Dr. Brill + Partner GmbH. bez uzyskania wyraźnej zgody na takie działania od Instytutu Dr. Brill + 

Partner GmbH. 

Wyniki badań, przedstawione w Protokole badań, opisują jedynie właściwości badanych obiektów.
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13.     Wykorzystane źdódła: 

 

 

1) EN 17272:2020 Środki dezynfekujące i antyseptyczne - Metody dezynfekcji pomieszczeń przy użyciu 

zautomatyzowanego procesu - Ustalenie aktywności bakteriobójczej, mykobakteriobójczej, sporobójczej, 

grzybobójczej, przeciwdrożdżakowej, wirusobójczej i fagocytarnej. 

(EN 17272:2020 Chemical disinfectants and antiseptics - Methods of airborne room disinfection by automated process - 

Determination of bactericidal, mycobactericidal, sporicidal, fungicidal, yeasticidal, virucidal and phagocidal activities) 

2) Spearman K .: Metoda „dobrych i złych przypadków” (ciągłe bodźce) bez wzorów Gaussa. British Journal of 

Psychology; 2 1908, 227-242 

(Spearman, C.: The method of 'right or wrong cases' (constant stimuli) without Gauss’s formulae.Brit J Psychol; 2 1908, 

227-242) 

3) Kärber, G.: Beitrag zur kollektiven Behandlung pharmakologischer Reihenversuche. Arch Exp Path Pharmak; 162, 

1931, 480-487 

Kärber, G .: Wkład serii eksperymentów farmakologicznych w zbiorowe leczenie. Arch Exp Path Pharmak; 162, 1931, 

480-487 

  

4) EN 14476:2013+A2:2019: Chemiczne środki dezynfekujące i antyseptyczne - Ilościowy test zawiesiny do oceny 

działania wirusobójczego chemicznych środków dezynfekujących i antyseptycznych stosowanych w medycynie - 

Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1) 

(EN 14476:2013+A2:2019: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of 

virucidal activity of chemicals disinfectants and antiseptics in human medicine test - Test method and requirements 

(phase 2, step 1)) 
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Załącznik: 

Objaśnienia do tabel 

Tabela 1:  Wyniki testu z użyciem zmodyfikowanego wirusa krowianki  Ankara (MVA) (240 minut oddziaływania ozonu 

przy 75,5 - 84,0% RH) 

Tabela 2: Wyniki badań uzyskane przy użyciu roztworu formaldehydu (0,7%) (test dyskretny; 8 dołków) 

Тabela 3: Wyniki oddziaływania ozonu na drobnoustrój Staphylococcus aureus przez 240 minut (test rozprowadzenia)  
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Tabela 1: Wyniki testów z użyciem zmodyfikowanego wirusa krowianki Ankara Vaccine Virus (MVA) (240 

minut oddziaływania ozonu przy maksymalnym stężeniu 1,68 ppm przy 75,5 - 84,5% RH) (#5715) 

Kontrola 
ilości 
wirusów 

nośnik log10 TCID50/ml 
średni logarytm 

(geometryczny) 

współczynnik 
osłabienia 

VC przed suszeniem 

nośnik - 1 6,00 

6,00 
nie dotyczy nośnik - 2 nie przeprowadzano 

nośnik - 3 nie przeprowadzano 

VC t0 

nośnik - 1 5,88 

5,69 0,31 nośnik - 2 5,50 

nośnik - 3 nie przeprowadzano 

VC t240 

nośnik - 1 5,63 

5,42 0,58 nośnik - 2 5,38 

nośnik - 3 5,25  

 

czas odkażania 
środek 

dezynfekujący 
Stężenie nośnik 

log10 
TCID50/ml 

średni 

logarytm 

współczynnik 
osłabienia 

240 min ozon 
maks. 1,68 części 
na milion 

nośnik - 1 2,75 

2,79 2,63 nośnik - 2 2,75 

nośnik - 3 2,88  

 

kontrola 

neutralizacji 
log10 TCID50/ml 

współczynnik 

osłabienia 

VC przed suszeniem 6,00 
 

nie dotyczy 

дезинфектант 5,88 0,13 

 

 
kontrola podatności 

komórek log10 TCID50/ml 
współczynnik 

osłabienia 

roztwór 
fizjologiczny z 

buforem 
fosforanowym 

5,88 nie dotyczy 

środek 
dezynfekujący 

5,63 0,25 
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Tabela 2: Wartości aktywności roztworu formaldehydu (0,7%) wobec zmodyfikowanego wirusa krowianki 

Ankara (MVA), uzyskane podczas testowania w 20 ° C (test dyskretny; 8 dołków) (# 6715) 

Produkt Stężęnie 

Poziom 

cytotoksyczno

ści 

log10 TCID50/ml po upływie ....min 

0 5 15 30 60 

formaldehyd 

0,7 % (w 

stosunku masy 

do objętości) 

4,50 
nie 

przeprowadzano 
≤5,13 ≤4,50 ≤4,50 ≤4,50 

próbka 

kontrolna wirusa  

(физиологический 

раствор с 

фосфатным 

буфером VC) (VC 

buforowana 

fosforanem) nie 

dotyczypróbka 

kontrolna wirusa 

(VC buforowana 

fosforanem) nie 

dotyczypróbka 

kontrolna wirusa 

(VC buforowana 

fosforanem) nie 

dotyczy 

nie dotyczy nie dotyczy 
nie 

przeprowadzano 

nie 
przeprowadzano 

nie 
przeprowadzano 

nie 
przeprowadzano 

6,88 
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Kontrola wody 

Test 
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Kontrola T a a' x  = 4,43E+06 
wody 1,00E-04 31 38 51 57 lgT= 6,65 
(T): 1,00E-05 6 8 3 8 lgT>6 lg ? Tak  

Tabela 3: Wyniki oddziaływania ozonu przy maksymalnym stężeniu 1,68 ppm na drobnoustrój 

Staphylococcus aureus przez 240 minut 

Koncentracja produktu w 

badanym roztworze 

[części na milion]  

 

Krotność 

rozcieńcza

nia 

n'1 n'1 Nd 

( x  v x wm) 

КОЕ/ml 

lg Nd = 

lg ( x   v  x  wm) 

d 

(lgT =6,65) 

Czas ekspozycji  

(h) 

maks. 1,68 części na milion 

1,00E+00 82 64 

7,30E+02 2,86 3,78 4 1,00E-01 16 20 

1,00E-02 4 9 

1,00E+00 >300 >300 

2,16E+04 4,33 2,31 4 1,00E-01 236 196 

1,00E-02 17 20 

1,00E+00 >300 >300 

4,80E+03 3,68 2,96 4 1,00E-01 45 51 

1,00E-02 10 13 

1,00E+00 202 234 

2,18E+03 3,34 3,31 4 1,00E-01 31 38 

1,00E-02 3 10 

1,00E+00 >300 >300 

1,70E+04 4,23 2,42 4 1,00E-01 166 174 

1,00E-02 22 26 

1,00E+00 134 144 

1,39E+03 3,14 3,50 4 1,00E-01 33 37 

1,00E-02 4 5 

1,00E+00 >300 >300 

2,06E+04 4,31 2,33 4 1,00E-01 192 220 

1,00E-02 34 37 

1,00E+00 >300 >300 

1,26E+04 4,10 2,55 4 1,00E-01 114 137 

1,00E-02 20 29 
 


