


























































3 Rezultaty i wnioski
Rezultaty podsumowane są w załączniku A (tabela  A1 i A2)

Przy standardowym teście na organizmach Mycobacterium terrae i Mycobacterium avium 
przez 30 i 60 minut redukcja organizmów w symulowanych warunkach czystych i brudnych  
wynosiła powyżej 4 log.

Produkt Saniswiss biosanitizer spełnia wymogi testu zawiesiny ilościowej EN 14348 z 
Mycobacterium terrae (działanie przeciwgruźlicze) i  Mycobacterium avium (działanie 
przeciwprątkowe) w warunkach czystych i brudnych przy czasie kontaktu 30 i 60 minut.
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Załączniki

 A Aktywność środka Biosanizer firmy Saniswiss wobec przetrwalników bakterii 

Clostridium difficile
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2 Metoda
2.1 Zasady badania

Do próbki produktu rozcieńczonego twardą wodą zgodnie ze stężeniem określonym 
przez producenta, w obecności substancji interferującej dodawana jest  zawiesina testowa 
przetrwalników bakteryjnych. Mieszanina testowa zostaje pozostawiona w temperaturze 
20 °C na określony  czas kontaktu. Po upływie tego czasu ekspozycji pobierana jest 
porcja roztworu. Zatwierdzona metoda rozcieńczania-neutralizacji jest używana 
do niezwłocznego zneutralizowania lub stłumienia działania zarodnikobójczego 
w pobranej porcji. W każdej próbce określana jest ilość przetrwalników bakteryjnych 
utrzymujących się przy życiu i obliczana redukcja.

2.2 Wymagania wynikające z normy EN 13704
Produkt powinien wykazywać redukcję co najmniej na poziomie 3 log.

2.3 Organizmy testowe i przygotowywanie zawiesiny przetrwalników 
bakteryjnych
Jako organizmu testowego użyto Clostridium difficile ATCC 9689. Kultura robocza 
została wyhodowana poprzez wykonanie posiewu na podłoże Schaelder Anaerobic Agar 
(SAA) i jego inkubację w środowisku beztlenowym w temperaturze 30 °C w ciągu 24 
godzin. Następnie wykonano posiew szczepu bakteryjnego na podłoże SAA wzbogacone 
o dodatkowe elementy stymulujące wytwarzanie przetrwalników bakteryjnych 
i przeprowadzono jego inkubację w środowisku beztlenowym w temperaturze 30° 
w ciągu 5 dni. Po upływie tego czasu wyhodowano przetrwalniki bakteryjne. Następnie 
sporządzono zawiesinę przetrwalników bakteryjnych w soli fizjologicznej z peptonem 
i rozcieńczono ją do stężenia komórkowego dążącego do wartości 1,5 - 5 x 106 jednostek 
tworzących kolonię (cfu) na ml.

2.4 Procedura badania oceniającego działanie bakterjobójcze
Warunki badania:
- temperatura   20 °C
- czas kontaktu  30 i 60 minut
- substancja interferująca 0,3 g/l albuminy bydlęcej symulującej warunki 

nieobciążone zanieczyszczeniami
Podczas badania, w probówce przygotowywana jest mieszanina 1.0 ml substancji 
interferującej i 1.0 ml zawiesiny przetrwalników bakteryjnych. Mieszanina ta jest 
pozostawiana na 2 minuty w temperaturze 20 °C. Następnie dodawane jest 8.0 ml 
roztworu testowego produktu. Otrzymana mieszanina testowa jest pozostawiana na czas 
kontaktu w temperaturze 20 °C. Pod upływie tego czasu 1.0 ml mieszaniny testowej jest 
dodawany do probówki zawierającej 8.0 ml roztworu neutralizatora* i 1.0 ml wody. 
Mieszanina jest pozostawiana na 5 minut w temperaturze 20 °C, a następnie 1.0 ml 
zneutralizowanej mieszaniny jest nanoszony na SAA. Płytki SAA są inkubowane 
w środowisku beztlenowym w temperaturze 30 °C przez 48 godzin. Następnie 

Raport TNO | V 8143/20  3/6



w mieszaninie testowej poddanej ekspozycji na badany produkt (Na) zliczana jest  ilość 
kolonii i obliczane stężenie zdolnych do życia komórek. Dla organizmu testowego 
obliczana jest redukcja żywotności R i działanie zarodnikobójcze spowodowane 
ekspozycją na stężenie produktu poddawane badaniu.

* Roztwór neutralizatora stanowi bufor fosforanowy (0,0025 mol/l) zawierający monooleinian 
polioksyetylenosorbitolu (30 g/l), histydynę (1 g/l), lecytynę (3 g/l) i sól sodową kwasu 
aurosiarkowego (5 g/l). Inaktywacja działania bakteriobójczego i/lub bakteriostatycznego 
produktu powinna zostać zatwierdzona dla każdego ze szczepów poddawanych badaniu i dla 
wszystkich warunków doświadczalnych.

3 Wyniki i podsumowanie

Wyniki zostały podsumowane w Załączniku A (Tabela A).

Dla organizmu testowego Clostridium difficile, przy stężeniu próbki, redukcja 
w symulowanych warunkach nieobciążonych zanieczyszczeniami przewyższyła 
wymagany poziom 3 log w czasie 30 i 60 minut.

Produkt „Biosantizer firmy Saniswiss” spełnia wymagania ilościowej zawiesinowej 
metody EN 13704 dla przetrwalników bakterii Clostriudium difficle z zastosowaniem 
czasu kontaktu 30 i 60 minut.

4 Podpis

Erik Hoornstra
Autor

Roy Montijn
Kierownik Zespołu Mikrobiologii
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A Aktywność środka Biosanizer firmy Saniswiss wobec 
przetrwalników bakterii Clostridium difficile

Próbka do badań
Nazwa preparatu Saniswiss biosanitizer
Opis Środek do czyszczenia i dezynfekcji twardych powierzchni o szerokim 

spektrum aktywności przeciwbakteryjnej
Stężenie próbki Stężenie użytkownika

Kod TNO 3119-08-0041

Tabela A Wyniki testu aktywności środka Saniswiss biosantizer wobec Clostridium difficile 
ATCC 9689 w symulowanych warunkach nieobciążonych zanieczyszczeniami z czasem 

kontaktu 30 i 60 minut

przed czasem kontaktuprzed czasem kontaktuprzed czasem kontaktuprzed czasem kontaktu
Zawiesina zdolnych do życia komórek 10-4: 97/9210-4: 97/92
Log Nc (log cfu*/ml) 5.05.0

po czasie kontaktupo czasie kontaktu 30 minut 60 minut
EN 13704 Liczba zdolnych do życia komórek 100: 0/0 100: 0/0EN 13704

Log Na (log cfu*/ml) < 1.0 < 1.0
EN 13704

R ** > 4.0 > 4.0

* cfu:  jednostki tworzące kolonię

** R:  redukcja żywotności organizmów testowych, działanie zarodnikobójcze

R =  log Nc – log Na

Nc =  początkowa ilość jednostek tworzących kolonię na ml mieszaniny testowej

Na =  ilość jednostek tworzących kolonię na ml mieszaniny testowej po użyciu środka santizer
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