
1  

Állami Egészségügyi Intézet 

Népegészségügyi Központi Laboratórium 

Fertőtlenítésért és Sterilizációért 

Felelős Nemzeti Referencia Laboratórium 

Šrobárova 48 

100 42 Prague 10 

tel: 26708 2284 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az FN2-P és FN2-H típusú fotokatalitikus festék 

fertőtlenítő hatékonyságának meghatározása 

 

 

 
 100245/2010 számú laboratóriumi szakértői vélemény 

 

 

Festékek virusölő hatékonysága 

 
 

MUDr. Věra Melicherčíková CSc. 

Ing. Jan Urban, Ph.D. 

 
 

Műszaki együttműködés: Marcela Macháčková 
 

 
 

Fertőtlenítésért és Sterilizációért 

Felelős Nemzeti Referencia 

Laboratórium 

 

 

MUDr. V. Melicherčíková 

CSc. 

 

 

Népegészségügyi Központi 

Laboratórium 

 

 

MUDr. Dagmar Jírová, CSc. 

 

   



2  

A termék jellemzése 
 

A vizsgálatot elrendelte: Advanced Materials-JTJ Ltd. 

Kamenné Žehrovice 23, 273 01 Kamenné Žehrovice 

 

Gyártó: Advanced Materials-JTJ Ltd. 

Kamenné Žehrovice 23, 273 01 Kamenné Žehrovice 

 

Termékleírás: (a gyártó leírása alapján) 

A vizsgált minták FN2 (FN2-P és FN2-H) típusú fotokatalitikus festékek, hordozó 

felületre (üveglemezre) felvitt formában. 

 

Benyújtott dokumentáció: 

A fényforrás technikai paraméterei- kisnyomású higanygőz vákuumcső Actinic BL 8W/10 

FAM (1.5 W; UV-A – 365 nm) 

 

A szakértői vélemény tárgya a festékek csíraölő hatékonyságának értékelése laboratóriumi 

körülmények között. 

 

 

A laboratóriumi eredmények értékelése: 

 

A referenciakontrollal ellátott fotokatalitikus festékeket a gyakorlati felhasználást imitáló 

szemikvantitatív módszerrel vizsgáltuk. Az eljárás során a vírus - szuszpenzió 0,1ml-nyi 

mennyiségét a festékkel bevont lemezekre cseppentettük, majd azokat két, merőleges 

irányban, 30cm távolságban elhelyezett fénycsőből (a LITE-LICHT által gyártott Syros 8 

W, II/IP 20 osztályú) származó fénnyel világítottuk meg. 

 

A vizsgált FN2-P és FN2-H típusú fotokatalitikus festékek azonos mértékű 

vírusölő hatást mutattak a teszteljárás során a 6 órás expozíció után a vizsgált, 

kisméretű, külső burok nélküli vírusok (E. coli X 174 bakteriofág) 

vonatkozásában. 

 

A festéket nem vizsgáltuk korrózió, irritáció vonatkozásában illetve munkabiztonsági 

szempontból. 

A szakértői vélemény kizárólag a benyújtott mintákra érvényes, a vizsgálat során levont 

következtetések csak akkor alkalmazhatók hasonló termékekre, ha azok összetétele és 

egyéb tulajdonságai teljesen megegyeznek az általunk vizsgált mintákéival. A vizsgálati 

eredmények csak a laboratóriumi protokollban felsorolt mintákra vonatkoznak, és 

semmilyen módon nem helyettesítik a többi dokumentumot. A laboratóriumi protokoll 

csak teljes egészében ismételhető, a vizsgáló laboratórium írásbeli hozzájárulásával.  
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Az FN2-P és FN2-H típusú fotokatalitikus festékek vírusölő 

aktivitásának meghatározása 
 

1. A mesterségesen szennyezett hordozókkal végzett módszer imitálja a festékek 

gyakorlati felhasználását fertőtlenítés során belemerítés, permetezés vagy 

áttörlés révén. (SOP- NRL/DS-06, 11) 

 

 

A fertőtlenítő hatású tisztítószerek baktériumölő, gombaölő (mikroszkopikus élesztő és 

fonalas gombák) és spóraölő hatékonyságának meghatározására használt vizsgálati 

módszereket a Német Higiéniai és Mikrobiológiai Társaság (DGHM -Deutsche Gesellshaft 

für Hygiene und Mikrobiologie) valamint  kiválasztott EU-módszerek (EN 13727) alapján 

értékelik. Ezek a kvalitatív és kvantitatív szuszpenziós  módszerek meghatározzák a 

különböző vegyi anyagok bakteriosztatikus aktivitását, különféle hordozó felületeken. 

A használt módszerek akkreditáltak a ČIA (Cseh Akkreditációs Intézet) által, a ČSN 

EN ISO/IEC 17025 szabványnak megfelelően. 

 

 

Eredmények 
 

Lásd a 409/2010. számú laboratóriumi vizsgálat protokollját –  Nyilatkozat 

 

Vizsgálati eredmények: 

A bakteriofág esetében 4-log10 vírustiter csökkenés észlelhető, mely garantálja a vírusölő 

hatékonyságot 6 óra behatási idő alatt. 

 
A bakteriofág vírustiterének csökkenése 4-log10 6 óra alatt. 4-log10  titercsökkenés hirtelen 

kialakulhat 3 óra behatási időt követően, emiatt az eredmények szoros követése szükséges, 

ha 105koncentrációt használunk. 
                                         

A vizsgált festék rendelkezik az említett vírusölő hatékonysággal ezalatt az időtartam alatt. 

 

Referenciák: 
 

1. Vegyi anyagok csíraölő hatékonyságának értékelésére szolgáló standard módszerek 

AHEM, affidavit no. 1, 1985, pp. 1 – 25 

2. Melicharčíková, V.: Sterilizálás és fertőtlenítés az egészségügyben 

Grada Publishing, 1998 

 

3. A cég által biztosított dokumentáció 

  

4. Bydžovská, O.:Bakteriofág X 174. segítégével végzett fertőtlenítés vizsgálatára 

szolgáló módszerek 
 AHEM, no.2, year 14, pp. 51-54, SZÚ, Prague 1984 

 

5. Fertőtlenítőszerek listája  – Verlag GmbH, Weisbaden, SRN, 2002 – másolat 
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Megbízás: 

Név és cím:   Advanced Materials-JTJ Ltd. 

Kamenne Žehrovice 23, 273 01 Kamenné Žehrovice 

Kapcsolattartó: Ing. J. Procházka, PhD. 

Állami Egészségügyi Intézet 

 Mikrobiológiai Laboratóriumok Osztálya 

Fertőtlenítésért és Sterilizációért Felelős Nemzeti Referencia Laboratórium 

Šrobárova st. no. 48, 100 42 Prague 10 
Tel: 267082284 

ČIA által Akkreditált Laboratórium (1206,4 szám) a ČSN EN ISO/IEC 17025 

szabványnak megfelelően 
 

 

 

Vizsgált anyag: fotokatalitikus festék 

Hatóanyag: nem meghatározott 

Módszer és a termék felhasználása: festék egészségügyi intézményekben és 

egyéb középületekben való felhasználásra 

Gyártó: Advanced Materials-JTJ Inc., Kamenné Žehrovice 23, 273 01 

Kamenné Žehrovice 

Eredeti, sértetlen csomagolásban érkezett termékek:2 üveglemez FN2-P illetve 

FN2-H festékkel lefestve, 4 tiszta üveglemez referencia mintaként- kontroll 

Termék besorolása: laboratóriumi minta 

Mintavétel dátuma: 2010.02.16. 

Alkalmazott teszt: 9 – SOP NRL/DS-SOP-PK-9 (SOP-NRL/DS-06,11) 

Laboratóriumi minta száma 2182 

Vizsgálat kezdetének dátuma: 

2010.03.08. 

Vizsgálat befejezésének dátuma: 

2010.03.22. 

Szakértői vélemény száma: 100245/2010 

A laboratóriumi vizsgálatot elvégezte: 

Macháčková 

Vizsgálati eredmények: lásd a mellékelt 1-2. 

számú táblázatot 

Következtetés: A vizsgált FN2-P és FN2-H típusú fotokatalitikus festékek azonos 

mértékű vírusölő hatást mutattak a teszteljárás során a 6 órás expozíció után a 

vizsgált, kisméretű, külső burok nélküli vírusok (E. coli X 174 bakteriofág) 

vonatkozásában. 
Laboratóriumi nyilatkozat: A vizsgálati eredmények csak a laboratóriumi protokollban felsorolt 

mintákra vonatkoznak, és semmilyen módon nem helyettesítik a többi dokumentumot. A 

laboratóriumi protokoll csak teljes egészében ismételhető, a vizsgáló laboratórium írásbeli 

hozzájárulásával. 

 

Aláírás 

MUDr. V. Melicherčíková 
Laboratóriumi 
bélyegző helye 

A protokoll 

kidolgozásának dátuma: 

2010.03.29. 

Írta: Ing. J. Urban, Ph.D. 

Aláírás: 

 Levél küldésének dátuma: 

2010.03.30. 
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    Állami Egészségügyi Intézet 

 Mikrobiológiai Laboratóriumok Osztálya 

Fertőtlenítésért és Sterilizációért Felelős Nemzeti Referencia Laboratórium 

Šrobárova st. no. 48, 100 42 Prague 10 
Tel: 267082284 

ČIA által Akkreditált Laboratórium (1206,4 szám) a ČSN EN ISO/IEC 17025 

szabványnak megfelelően 

 

Nyilatkozat: 

 

Módszer: Módosított szemikvantitatív eljárás a vírusölő aktivitás meghatározására  a 

gyakorlati felhasználás körülményeit imitáló módon a 9-(SOP-NRL/DS-06, 11) 

teszttel. 

 

A vizsgálat kivitelezése: A vírus - szuszpenzióból 0,1ml-t cseppentünk a lemezekre, majd 

azokat két, merőleges irányban, 30cm távolságban elhelyezett fénycsőből (a LITE-LICHT 

által gyártott Syros 8 W, II/IP 20 osztályú) származó fénnyel világítjuk meg. 

  

 

1. táblázat 

 

Festékek vírusölő aktivitásának meghatározása  a gyakorlati 

felhasználás körülményeit imitáló módon a 9-SOP-NRL/DS-06 

teszttel 

A vizsgált fotokatalitikus festék: FN2-P 

Modell virus: E. coli X 174 bakteriofág 

 

Vírusszaporodás PFU/ml-ben 

Expozíciós 

idő 
 

minta-108 kontroll-108 minta-105 Kontroll-105 

5 perc + + + + 

10 perc + + + + 

15 perc + + + + 

30 perc 107 + 104 + 

60 perc 106 + 103 + 

3 óra 105 + 500 + 

6 óra 400 + 15 + 

24 óra - 107 - 104 

1 hét - 106 - 104 

2 hét - 105 - 103 

 

PFU – plaque creation virus unit- plakk képző virus egység 

Kontroll – tiszta üveglemez megvilágítva a lámpával 

 

Teszteredmények: A bakteriofág esetében 4-log10 vírustiter csökkenés 

észlelhető, mely biztosítja a vírusölő hatást 6 óra behatási idő alatt. 
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Állami Egészségügyi Intézet 

 Mikrobiológiai Laboratóriumok Osztálya 

Fertőtlenítésért és Sterilizációért Felelős Nemzeti Referencia Laboratórium 

Šrobárova st. no. 48, 100 42 Prague 10 
Tel: 267082284 

ČIA által Akkreditált Laboratórium (1206,4 szám) a ČSN EN ISO/IEC 17025 

szabványnak megfelelően 
 

2.táblázat 

 

Festékek vírusölő aktivitásának meghatározása  a gyakorlati 

felhasználás körülményeit imitáló módon a 9-SOP-NRL/DS-06 

teszttel 

 

A vizsgált fotokatalitikus festék: FN2-H 

Modell virus: E. coli X 174 bakteriofág 

 
 

Vírusszaporodás PFU/ml-ben 

Expozíciós 

idő 
 

minta-108 kontroll-108 minta-105 Kontroll-105 

5 perc + + + + 

10 perc + + + + 

15 perc + + + + 

30 perc 107 + 104 + 

60 perc 106 + 103 + 

3 óra 104 + 72 + 

6 óra 88 + - + 

24 óra - 107 - 104 

1 hét - 106 - 104 

2 hét - 105 - 103 

 

PFU – plaque creation virus unit- plakk képző vírus egység 

Kontroll – tiszta üveglemez megvilágítva a lámpával 

 

A bakteriofág vírustiterének csökkenése 4-log10 6 óra alatt. 4-log10  titercsökkenés hirtelen 

kialakulhat 3 óra behatási időt követően, emiatt az eredmények szoros követése szükséges, 

ha 105koncentrációt használunk. 

A vizsgált festék rendelkezik az említett vírusölő hatékonysággal ezalatt az időtartam alatt. 

 

 


