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Oblasť techniky

5

Riešenie sa týka dezinfekčného prostriedku vhodného na osobnú dezinfekciu a na dezinfekciu povrchov,
predmetov alebo priestorov s baktericídnou, sporocídnou, virocídnou a fungicídnou dezinfekčnou účinnosťou
obsahujúceho komplex Ag+-dusíkatý polymér a kvartérnu amóniovú zlúčeninu.
Doterajší stav techniky
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Antibakteriálne aplikácie alkohol obsahujúcich dezinfekčných roztokov alebo gélov sú široko používané
napriek tomu, že majú rad nevýhod najmä pri použití na dlhodobú dezinfekciu povrchov a rúk. Tieto nevýhody čiastočne odstraňujú prípravky obsahujúce striebro. Baktericídny účinok striebra je spôsobený interakciami s peptidoglykánovou bunkovou stenou a plazmatickou membránou. Tvorba voľných radikálov nanočasticami striebra ďalej spôsobuje, že bunková membrána je pórovitá a nakoniec vedie k smrti bakteriálnej
bunky. Striebro zabraňuje replikácii bakteriálnej DNA interakciou s exponovanými sulfhydrylovými skupinami v bakteriálnych proteínoch, predovšetkým enzýmoch elektrónového transportného reťazca.
Patentový spis WO2012018888 opisuje kvapalnú formuláciu pozostávajúcu z chelatovaného EDTA/Ag a
polykvarternizovaného-69 polyméru.
Patentový spis WO2014/191631 a US 2019/0083373 firmy Argenlab aplikovaný pre Nolla prípravky opisuje dezinfekčnú penu s nízkym obsahom alkoholu (3 %) pozostávajúcu z vody, penotvorného činidla a
komplexu Ag+-aminopolymér pripraveného reakciou v bezvodom prostredí. Príklady zahŕňajú použitie komplexu Ag+-polyetylénimín na prípravu dezinfekčnej peny, pričom na úpravu pH sa použije kyselina mliečna a
na dosiahnutie zvlhčujúceho efektu sa použije betaín. Koncentrácia striebra je 5 – 2 000 ppm.
Ďalší patentový spis CA 2846196 firmy Argenlab aplikovaný pre Nolla prípravky opisuje antimikrobiálnu ionomérnu kompozíciu, pozostávajúcu z kationického aminopolyméru halogenidu striebra, stabilizátora
(anorganické amóniové soli alebo sulfónamidy, sacharín), alkoholu a vody, a jej prípravu. Dokument opisuje
aplikáciu vodno-alkoholovej kompozície na povrchy materiálov, napríklad kovy, drevo, celulózu, vlákna, ruky, farby a textílie.
Koloidy nanostriebra stabilizované aminopolymérmi, ako polyetylénimín, polyvinylpyrolidón, poly(etylénoxid)-b-poly(2-vinylpyridín) charakterizuje a opisuje článok J. Braz. Chem. Soc., Vol. 28, No. 9,
1608-1618, 2017.
Spis CN102690481 opisuje kompozíciu pozostávajúcu z kvarternizovaného amóniového polyméru pripraveného radikálovou polymerizáciou a nanobromidu strieborného.
Spis WO2018199725 opisuje kompozíciu pripravenú z vodných roztokov dusičnanu strieborného a citrakónovej kyseliny a vinylpyrolidónu s následnou UV polymerizáciou.
Spis RU 2402655 opisuje prírodný polymér, hodváb, impregnovaný vodným roztokom dusičnanu strieborného s následným prídavkom nátrium borohydridu. Materiál sa používa na prípravu textílií.
Patentový spis US 20190327976 opisuje antimikrobiálne polymetymetakrylát/striebro nanokompozitné
materiály.
Spis US 2018/0311400 opisuje obväzy pozostávajúce z izokyanáto-polyester polyméru a nanostriebra.
Polymérom stabilizované a gélom imobilizované nano strieborné redukčné katalyzátory opisuje J. Inorg.
Organomet. Polym. DOI 10.1007/s10904-016-0373-z. Ako vodorozpustné polyméry sú použité polyN-vinylpyrolidón, polyetylénimín.
Nanokompozity metakrylátových polymérov pripravené fotoiniciovanou polymerizáciou modifikované
sekundárnou aminoskupinou a in situ pripraveného nanostriebra opisuje J Biomed Mater Res Part B: Appl
Biomater, 2011.
Na antimikrobiálne aplikácie sa používa materiál tvorený nanocelulózou a nanostriebrom (Mohammed,
N., Grishkewich, N., Tam, K.C., 2018. Environ. Sci. Nano 5, 623-658.).
Gély a filmy vytvorené z polymérov polyuretán-močovina a poly(N-izopropylakrylamid-co-akrylová kyselina-co-butylmetakrylátu a koordinované s Ag+ opisuje Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, Vol. 47, 4950-4962 (2009). Materiály sú charakterizované AFM, UV, TGA, WA-XRPD a stupňom
napučiavania.
Prehľadný článok v International Journal of Antimicrobial Agents 34 (2009) 103-110 opisuje rôzne antimikrobiálne účinné polymér-nanostriebro materiály.
Tri typy nanostriebro/polymér nanokompozitných materiálov (polymetylmetakrylát, polystyrén, poly-t-butylmetakrylát) boli charakterizované a študované z hľadiska distribúcie častíc Ag v Polymer composite,
2009, DOI 10.1002/pc.20655.
Nanomateriály striebra a ich polymérne kompozity a ich použitie, príprava a charakterizácia sa opisuje
v prehľadnom článku Nanomaterials and Polymer Nanocomposites, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814615-6.00002-3. Ako polymérne matrice sú použité napr. chitosan, želatína, polyuretán, nylon 6.
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Nanogély striebra s chitosanom uvádza A. S. Grumescu v Antimicrobial nanoarchitectonics: From synthesisto aplications.
Gély polyvinylalkoholu-polyvinylpyrolidónu s koloidným striebrom pripravené opakovaným vymrazovaním opisuje Yu H, Xu X, Chen X, Lu T, Zhang P, Jiang X. J Appl Polym Sci 2007;103:125.
Gél modifikovanej guarovej gumy impregnovaný s epikatechín galátom a striebrom bol pripravený, charakterizovaný a následne použitý pre antimikrobiálne účinné obväzy (International Journal of Nanomedicine
2019:14 9837-9854).
Tixotropný hydrogél na báze ílu a organického modifikačného činidla, ako je hydroxypropylmetylcelulóza, guárový hydroxypropyltriamónium chlorid, karbomér, xantánová živica a polyvinylpyrolidón, obsahujúci
elektrolyticky získaný chlórnan sodný, je opísaný v dokumente SK 545-2002.
Dvojstupňový spôsob imobilizácie nanočastíc striebra spočívajúci v impregnácii bližšie nešpecifikovaných materiálov polyetylénimínom a následným ponorením materiálu do roztoku dusičnanu strieborného, a
jeho následnej redukcii na nanostriebro s funkčnými skupinami polyetylénimínu opisuje patentový spis
CZ303502.
Komplex striebro – polyetylénimín – polymliečna kyselina opisuje Journal of Nanomaterials, Volume
2018, Article ID 1048734.
Dokument RU 2672869 sa týka antibakteriálneho činidla založeného na suspenzii častíc bakteriofágu a
striebra. Činidlo sa vyznačuje tým, že obsahuje klaster striebra a polyvinylpyrolidónu s nasledujúcim kvantitatívnym obsahom zložiek: klastrové striebro, 0,25 – 15,0 mcg/ml, polyvinylpyrolidón v konečnej koncentrácii 0,4 až 0,8 mg/ml, suspenzia bakteriofágových častíc 10 až 10 PFU/ml.
Prípravu vstupných komplexov Ag+-polyetylénimín, resp. nano Ag-polyetylénimín reakciou dusičnanu
strieborného, polyetylénimínu a prípadne anorganickej kyseliny a kyseliny askorbovej opisuje Materials
Science and Engineering C 42 (2014) 31-37, Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology 173
(2017) 508-513, Int. J. Environ. Res. Public Health 2016, 13, 334, ACS Omega 2018, 3, 16721-16727. Je
uvedená termická príprava reakciou dusičnanu strieborného s polyetylénimínom v Journal of Nanomaterials,
Volume 2018, Article ID 1048734.
Podstata technického riešenia
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Komplex Ag+-dusíkatý polymér vykazuje účinnosť len proti niektorým mikroorganizmom zo skupiny
grampozitívnych baktérií a proti ďalším kmeňom alebo plesniam a vírusom je nutné použiť vysoké koncentrácie tohto komplexu. Navyše sa zistilo, že vo vodných alebo vodno-alkoholických formuláciách sú následne problémy so stabilitou spôsobené aglomeráciou účinnej zložky koncentračným gradientom. Všeobecne
chýbajú širokospektrálne dezinfekčné prostriedky zabezpečujúce nielen okamžitú dezinfekciu, ale aj účinnú
dlhodobú dezinfekciu, pričom takýto prostriedok má vykazovať dlhodobú stabilitu, t. j požadovanú účinnosť
v ráde niekoľkých týždňov až mesiacov pri aplikácii v nízkych koncentráciách. Tieto požiadavky spĺňa dezinfekčný prostriedok podľa predkladaného technického riešenia obsahujúci kompozíciu zahŕňajúcu komplex
Ag+-dusíkatý polymér a kvartérnu amóniovú soľ vo vodnom alebo vodno-organickom prostredí.
Technické riešenie sa teda týka dezinfekčného prostriedku obsahujúceho 0,1 až 25 % hmotn. komplexu
Ag+-dusíkatý polymér s obsahom 0,0001 % až 0,75 % (1 až 7 500 ppm) striebra a 0,05 až 3,5 % hmotn. kvartérnej amóniovej zlúčeniny vybranej zo skupiny zahŕňajúcej N-C8-C18-alkyl-benzyldimetylamóniumchlorid, N-di(C8-C18-alkyl)dimetylamónium chlorid, {[3-(dodekanoylamino)propyl](dimetyl)amónio}acetát
alebo lauramidpropyl betaín, pričom uvedené množstvo jednotlivých zložiek je vztiahnuté na hmotnosť dezinfekčného prostriedku a zvyšok prostriedku tvorí voda. Získa sa širokospektrálny dezinfekčný prostriedok,
pričom účinná koncentrácia účinných zložiek je neočakávane nízka, rádovo len v desiatkach ppm. Prídavok
aspoň jednej kvartérnej amóniovej zlúčeniny v množstve 0,05 až 3,5 % hmotn. ku komplexu Ag +-dusíkatý
polymér poskytuje dlhodobo účinný dezinfekčný prostriedok podľa noriem EN 1276 a EN 1650, pričom tento prostriedok je účinný už po 30 sekundách. Ako dusíkaté polyméry je možné použiť polyetylénimín, polyvinylpyrolidón, polyvinylamín, polyaminopropyl biguanidín, polyhexametylén biguanidín, polyakrylamín,
polyarylamín alebo ich zmesi. Všetky východiskové dusíkaté polyméry sú komerčne dostupné. Ďalšou výhodou je, že aj niektoré komplexy Ag+-dusíkatý polymér ako aj kvartérne amóniové soli sú komerčne dostupné.
Ďalej bolo prekvapivo zistené, že ak sa kompozícia komplexu Ag+-dusíkatý polymér a kvartérnej amóniovej soli naviaže do matrice gélotvorného materiálu, za veľmi miernych tepelných podmienok sa získajú
kompozície s vysokou stabilitou a možnosťou variability finálnej formulácie. Ako gélotvorné materiály je
možné použiť predovšetkým hydrofilné gélotvorné polyméry, ako napr. celulóza, karboxymetylcelulóza, metylcelulóza, hydroxypropylcelulóza, hydroxyetylcelulóza, hydroxypropylmetylcelulóza, hemicelulóza, polyvinylalkohol, chitosan, pektín, betaglukán, kolagén, želatína, polyetylén oxid a/alebo jeho kopolyméry, polypropylén oxid a/alebo jeho kopolyméry, polymliečna kyselina a/alebo jej deriváty a kopolyméry, polyakrylová kyselina a/alebo jej deriváty a kopolyméry, syntetické a/alebo prírodné škroby, alebo ich kombinácie.
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Množstvo hydrofilného gélotvorného polyméru v dezinfekčnom prostriedku sa pohybuje od 0,2 do 35 %
hmotn., vztiahnuté na hmotnosť tohto prostriedku. Výhodne sa na tvorbu takýchto matríc používajú najmä
prírodné polysacharidy. Ďalej je možné zharmonizovať požadované vlastnosti matrice pridaním prírodnej
gumy alebo kombináciou s ďalším polysacharidom v rôznych pomeroch jednotlivých zložiek matrice. Zvlášť
vhodné sú kombinácie gélotvorného materiálu s prírodnou gumou, kde prírodná guma je vybraná zo skupiny
zahŕňajúcej glukomanán, xantánovú gumu, gellan, guarovú gumu, arabskú gumu, arabinogalaktán, karobín,
laminarín, agar, karagénan, alginát a/alebo jeho soli, alebo ich kombinácie, a kde množstvo prírodnej gumy je
0,5 až 10 % hmotn., vztiahnuté na hmotnosť dezinfekčného prostriedku. Tieto formy je možné pripraviť do
formulácií s rôznou viskozitou. Výnimočné sú hydratačné a adhezívne vlastnosti pripravených formulácií
k pokožke vďaka použitým prírodným polymérom. Výhodu riešenia tiež predstavuje ľahká transformácia gélu na pevnú formu, ako xerogél, film alebo alkogél. Takéto postupy, napr. lyofilizácia, sú rutinne používané a
opísané v literatúre. Matrica stabilizujúca strieborné častice a/alebo ióny sa môže pripraviť osobitne napríklad ako gél, xerogél alebo film s následnou impregnáciou striebornou zložkou alebo sa strieborná zložka
prípravku pridá priamo do média na prípravu uvedených matríc t. j. gélov, xerogélov alebo filmov. Takýto
materiál má výhodu proti roztokom v schopnosti dlhodobej fixácie popri schopnosti ľahkej penetrácie.
Ďalšou výhodou použitých polysacharidov je biodegradabilita matrice a nulová záťaž z hľadiska metabolitov.
Výrobok má vynikajúcu dlhodobú účinnosť, je šetrný k životnému prostrediu a prakticky so 100 % degradovateľnou matricou.
Dezinfekčný prostriedok podľa technického riešenia môže ďalej obsahovať aditíva v množstve 0,05 až 10
% hmotn., vztiahnuté na hmotnosť dezinfekčného prostriedku, vybrané zo skupiny zahŕňajúcej betaín, glukoprotamín, antimikrobiálne silice, kyselinu hyalurónovú, kyselinu mliečnu, kyselinu citrónovú, kyselinu glykolovú, glutaraldehyd, neionogénne tenzidy, etanol, 2-propanol, glycerín, Aloe vera alebo močovinu, alebo
ich kombinácie a konzervačné prostriedky v množstve 0,01 až 3 % hmotn., vztiahnuté na hmotnosť dezinfekčného prostriedku.
Dezinfekčné prostriedky podľa technického riešenia môžu byť vo forme roztoku, hydroemulzie, hydrokrému, gélu, hydrogélu, xerogélu, suspenzie, emulzie, peny, hmly alebo filmu a môžu sa použiť na dezinfekciu plôch, predmetov, materiálov, rán, osôb, rúk a/alebo priestorov.
Dezinfekčné prostriedky podľa technického riešenia majú tiež vysokú afinitu k rôznym typom povrchov,
napr. papier, pokožka, drevo, kov, textílie, pričom sa vytvára tenká priehľadná vrstva na sanitačnom povrchu,
stabilná proti UV žiareniu, bez korozívnych alebo keratolytických vlastností. Uvedené technické riešenie
predstavuje výhodu aj z hľadiska prípadnej toxicity, alergie, resp. ekologickej záťaže. Dezinfekčné prostriedky podľa predkladaného technického riešenia sú tiež neagresívne pre pokožku a dezinfikované povrchy.
Ďalšie výhody, ako aj podrobnosti formulácie, aplikácie, ako aj účinnosti dezinfekčného prostriedku podľa tohto technického riešenia sú zrejmé z príkladov technického riešenia bez toho, že by sa na ne obmedzovali.
Príklady uskutočnenia

45

Príklad 1
Do roztoku 1 g komplexu Ag+-polyetylénimín (obsahom 4 200 ppm Ag) v 198 ml vody sa pridalo 0,3 g
močoviny a pri teplote 35 °C postupne a za intenzívneho miešania 0,1 g didecyldimetylamónium chloridu a
0,03 g tymolu. Po ochladení na laboratórnu teplotu sa vzniknutý materiál evakuoval počas 15 minút pri laboratórnej teplote. Po zriedení etanolom v pomere 1 : 3 sa získa priehľadný roztok bez opalescencie, ktorý nebulizáciou poskytuje jemnú hmlu.

50

Príklad 2
Do roztoku 5,3 g karboxymetyl celulózy v 200 ml vody a 2 g komplexu Ag+-polyetylénimín sa pri 85 °C
pridalo 0,8 g síranu hlinito draselného na iniciáciu gélotvorby a 0,25 g C12-C16 alkyldimetylbenzylamónium
chlorid. Zmes sa intenzívne miešala počas 15 minút za chladenia za vzniku gélu.
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Príklad 3
Do roztoku zmesi 4 g polyvinylalkoholu a karboxymetylcelulózy (1 : 1) v 100 ml vody sa pridal 1 g
komplexu Ag+-polyetylénimín a 0,15 g dimetyldioktadecylamónium chloridu pri teplote 80 °C. Za miešania
počas 30 minút sa zmes ochladila na teplotu 20 °C a následne podrobila dvom vymrazovacím cyklom 24 hodín pri –20 °C a 4 hodiny pri 25 °C. Získal sa priehľadný hydrogél, ktorý sa preniesol do lyofilizačných nádob a sušil v lyofilizátore počas 24 hodín. Získalo sa 4,2 g práškového xerogélu s obsahom vody zisteným
metódou podľa Karla Fischera 0,42 %.
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Príklad 4
Do 150 ml vody sa pri teplote 65 °C postupne pridalo 0,25 g C12-C16 alkyldimetylbenzylamónium chloridu, 2 g alginátu sodného, 1 g karboxymetylcelulózy a 0,5 g glycerínu. Po rozpustení sa pridalo 100 ml 3 %
kyseliny octovej a následne 1,5 g chitosanu (stupeň deacetylácie < 90 %). Zmes sa refluxovala do vyčírenia.
K roztoku sa za miešania pridalo 1,5 g komplexu Ag+-polyetylénimín a 0,25 g polyaminopropyl biguanidínu
a zmes sa vyliala na Petriho misky a vysušila pri 75 °C. Materiál sa prevrstvil 100 ml 3 % roztoku CaCl2, nechal pôsobiť počas 30 minút, následne dekantoval a sušil pri teplote 45 °C vo vákuovej sušiarni. Získalo sa
4,1 g ternárneho antibakteriálneho filmu.
Príklad 5
Do roztoku 1 g komplexu Ag+-polyetylénimín (obsah 4 200 ppm Ag) v 99 ml vody sa pridal 1 g glycerínu
a pri teplote 65 °C postupne za intenzívneho miešania 1,5 g hydroxypropyl metylcelulózy a následne 0,1 g
lauramidpropyl betaínu. Po ochladení na laboratórnu teplotu sa vzniknutý materiál evakuoval počas 15 minút
pri laboratórnej teplote. Získal sa priehľadný hydrogél. Antimikrobiálna účinnosť sa testovala podľa ENI
1 500 na kmeni Staphylococcus aureus, pri 20 °C, kontaktný čas 60 sekúnd. Počiatočná hodnota KTJ (KTJ =
kolóniu tvoriaca jednotka) pre Staphylococcus aureus bola 3,5 x 107, po uplynutí času kontaktu sa zistil log
redukcie 7, čo znamená, že testovaný hydrogél má vysokú baktericídnu účinnosť.
Príklad 6
Postupovalo sa analogicky ako v príklade 5, s tým, že sa použil komplex Ag+-polyetylénimín s koncentráciou 0,012 % hmotn. Ag, 0,3 % hmotn. benzalkónium chloridu a 0,2 % hmotn. karboméru 276.
Príklad 7
Postupovalo sa analogicky ako v príklade 5, s tým, že sa použil komplex Ag+-polyetylénimín s koncentráciou 0,012 % hmotn. Ag a 0,25 % hmotn. benzalkónium chloridu. Vzorka bola analyzovaná použitím metód podľa noriem EN 1276:2019 a EN 1650:2019, výsledky sú v tabuľke 1.
Tabuľka 1
Použitý kmeň

Množstvo
KTJ/ml

Čas
kontaktu
30 s

Čas
kontaktu
60 s

Inkubácia

Koncentrácia
% (V/V)
Bez riedenia
Staphylococcus aureus

N

2,8 x 108

2,8 x 108

CCM 4516

N0

2,8 x 107

2,8 x 107

24 h/

Na

<10

<10

36 ± 1 °C

Log R

7

7

N

3,5 x 108

3,5 x 108

7

3,5 x 107

24 h/

<10

36 ± 1 °C

Pseudomonas
aeruginosa

N0

3,5 x 10

CCM 1961

Na

<10

Log R

7

7
8

3,9 x 108

Escherichia coli

N

3,9 x 10

CCM 3988

N0

3,9 x 107

3,9 x 107

24 h/

Na

<10

<10

36 ± 1 °C

Log R

7

Enterococcus hirae
CCM 4533

Candida albicans
CCM 8215

7

4 x 10

8

4 x 108

N0

4 x 10

7

7

Na Log R

<10
7

N

4,3 x 107

N

N0

4,3 x 10

5

4 x 10

24h/
36 ± 1 °C

<10
7
6

4,3 x 107
4,3x 106

24 h/

SK 9297 Y1

30 ± 1 °C

Na

<10

<10

Log R

6

6

Aspergillus

N

–

2,8 x 107

niger/brasiliensis/

N0

–

2,8 x 106

48 h/

CCM 8222

Na

–

<10

30 ± 1 °C

Log R

–

6

Pozn.: Výsledky koncentrácie KTJ znížené o 5 desatinných miest vyjadrených logaritmicky (Log R) sú baktericídne. Výsledky koncentrácie KTJ znížené o 4 desatinné miesta vyjadrené logaritmicky (Log R) sú fungicídne alebo kvasinkocídne.
5

Príklad 8
Postupovalo sa analogicky ako v príklade 1, s tým, že sa použil komplex Ag+-polyvinylpyrolidón 0,012
% hmotn. Ag.
10

Priemyselná využiteľnosť

15

Podľa uvedeného technického riešenia je možné priemyselne vyrábať dezinfekčný prostriedok vhodný na
dezinfekciu osôb a na dezinfekciu napr. veterinárnych priestorov, interiérov budov, podláh, pracovných stolov, ale aj plavární, wellness, sáun a na prípravu výrobkov ako dezinfekčné mydlá a pod., vo forme gélu, xerogélu, vodného roztoku, filmu, hmly s baktericídnou, sporocídnou, virocídnou a fungicídnou dezinfekčnou
účinnosťou. Nakoľko nemá prostriedok korozívne účinky, možno ho efektívne použiť aj na dezinfekciu
drobných kovových predmetov, napr. chladničky, a zariadení, napr. v zdravotníctve a potravinárstve.

6
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NÁROKY NA OCHRANU
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15

20
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30

35

1. Dezinfekčný prostriedok, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje 0,1 až 25 % hmotn.,
vztiahnuté na hmotnosť tohto prostriedku, komplexu Ag+-dusíkatý polymér s obsahom 0,0001 až 0,75 %
hmotn. striebra a 0,05 až 3,5 % hmotn., vztiahnuté na hmotnosť tohto prostriedku, kvartérnej amóniovej zlúčeniny vybranej zo skupiny zahŕňajúcej N-C8-C18-alkyl-benzyldimetylamóniumchlorid, N-di(C8-C18-alkyl)dimetylamónium chlorid, [3-(dodekanoylamino)propyl](dimetyl)amónio}acetát alebo lauramidpropyl betaín a zvyšok prostriedku tvorí voda.
2. Dezinfekčný prostriedok podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dusíkatý polymér je
vybraný zo skupiny zahŕňajúcej polyetylénimín, polyvinylpyrolidón, polyvinylamín, polyaminopropyl biguanidín, polyhexametylén biguanidín, polyakrylamín, polyarylamín alebo ich zmesi.
3. Dezinfekčný prostriedok podľa nárokov 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ďalej obsahuje hydrofilný gélotvorný polymér v množstve 0,2 až 35 % hmotn., vztiahnuté na hmotnosť tohto prostriedku, vybraný zo skupiny zahŕňajúcej celulózu, karboxymetylcelulózu, metylcelulózu, hydroxypropylcelulózu,
hydroxyetylcelulózu, hydroxypropylmetylcelulózu, hemicelulózu, polyvinylalkohol, chitosan, pektín, betaglukán, kolagén, želatínu, polyetylén oxid a/alebo jeho kopolyméry, polypropylén oxid a/alebo jeho kopolyméry, polymliečnu kyselinu a/alebo jej deriváty a kopolyméry, polyakrylovú kyselinu a/alebo jej deriváty a
kopolyméry, syntetické a/alebo prírodné škroby, alebo ich kombinácie.
4. Dezinfekčný prostriedok podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ďalej obsahuje prírodnú gumu v množstve 0,5 až 10 % hmotn., vztiahnuté na hmotnosť tohto prostriedku, vybranú zo skupiny
zahŕňajúcej glukomanán, xantánovú gumu, gellan, guarovú gumu, arabskú gumu, arabinogalaktán, karobín,
laminarín, agar, karagénan, alginát a/alebo jeho soli, alebo ich kombinácie.
5. Dezinfekčný prostriedok podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a
t ý m , že ďalej obsahuje aditíva v množstve 0,05 až 10 % hmotn., vztiahnuté na hmotnosť tohto prostriedku, vybrané zo skupiny zahŕňajúcej betaín, glukoprotamín, antimikrobiálne silice, kyselinu hyalurónovú, kyselinu mliečnu, kyselinu citrónovú, kyselinu glykolovú, glutaraldehyd, neionogénne tenzidy, etanol, 2-propanol, glycerín, Aloe vera alebo močovinu, alebo ich kombinácie a konzervačné prostriedky v množstve 0,01
až 3 % hmotn. vztiahnuté na hmotnosť tohto prostriedku.
6. Dezinfekčný prostriedok podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a
t ý m , že je vo forme roztoku, hydroemulzie, hydrokrému, gélu, hydrogélu, xerogélu, suspenzie, emulzie,
peny, hmly alebo filmu.
7. Použitie dezinfekčného prostriedku podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov na dezinfekciu
plôch, predmetov, materiálov a/alebo priestorov.
8. Spôsob dezinfekcie plôch, predmetov materiálov a/alebo priestorov, v y z n a č u j ú c i s a
t ý m , že sa na dezinfikovanú plochu, predmet, materiál a/alebo do dezinfikovaného priestoru nanesie dezinfekčný prostriedok podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6.

Koniec dokumentu
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