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Ocena wirusobój czeg o działania produktu

Nano silver Aerosol sanitizer

Metoda badania zgodna z PN-EN l4476z2Dt3-t2 - o,Chemiczne

środkidezynfekcyjne

i anĘsepĘczne. Ilościowa zawiesinowa
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POLWAT Witold Stokłosa
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akwności wirtłsobójczej produktu Nano Silver Aerosol Sanitizer

Zakład Wirusologii NIZP-PZH informuje, że na zlecenie firmy POLWAT Witold Stokłosa
przeprowadzone zostało badanie produktu Nano Silver Aerosol Sanitizer przęznaczonego do
dezynfekcji powierzchni, materiałow wyposazenia oraz mebli, które nie mają kontaktu z
żywnościąlub środkamizywienia zwierząt. Celem badań była ocena aktywności wirusobójczej
środkadezynfekcyjnego Nano Silver Aerosol Sanitizer.
Badanie przeprowadzono wykorzystując ilościowąmetodą zawiesinową zgodną z norrną
PN-EN 14476:2013-12 - ,,Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne - Ilościowa
zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym - Metoda
badania i wymagania (faza2, etap l)". Badanie wykonano w warunkach czystych z wirusem
polio typu l, wirusem adeno typu 5 i mysim norowirusem według wytycznych w/w normy dla
produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni. Badanie wykonano metodą
standardową i metodą zmodyfikowaną. Końcowe stężenie badanego środkadezynfekcyjnego
Nano Silver Aerosol Sanitizer (produkt gotowy do uzycia) w procedurzę badania wynosiło
80% (metoda standardowa) lub 97% (metoda zmodyfikowana). W oryginale produkt
występuje jako aerosol. Ze względu na problemy techniczne związane z badaniem preparatu w
tej formie do badania użyto preparat w postaci płynu, którym wypełnia się pojemnik.
Jako kryterium wirusobójczego działania badanego produktu przyjęto spadek miana
zakńnego wirusa o co najmniej 4 log (roznica pomiędzy mianem zakaźnym wirusa w
mieszaninie kontrolnej a mianem zakaźnym wirusa w mieszaninie zawierającej określone
stężenie badanego produktu oraz substancje obciążającą, inkubowanej przez określonyczas
kontaktu).

Uzyskane wyniki badań wykazały, że środekdezynfekcyjny Nano Silver Aerosol
Sanitizer, jako produkt gotowy do uzycia, w warunkach czystych badania inaktywował wirusa
polio typ l, wirusa adeno typ 5 oraz mysiego norowirusa po 5 minutowym czasie kontaktu.
Na podstawie wszystkich przeprowadzonych badań oraz zgodnie z wytycznymi norTny
PN-EN 14476:2013-72 można stwierdzic, że badany środek dezynfekcyjny Nano Silver
Aerosol Sanitizer, jako produkt gotowy do użycia, po czasie kontaktu 5 minut, posiada
aktywność wirusobój czą,

