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SPRÁVU JE DOVOLENÉ KOPÍROVAŤ IBA AKO CELOK. 

INÁ FORMA KOPÍROVANIA JE PODMIENENÁ PÍSOMNÝM SÚHLASOM LABORATÓRIA. 

SPRÁVA Z MIKROBIOLOGICKÉHO TESTOVANIA 

B-42579/23993/15 

SKÚMANIE ANTIMIKROBIÁLNYCH VLASTNOSTÍ 

Exemplár č. 1 

NÁZOV TESTOVANÉHO PRODUKTU: PRÍPRAVOK EGP 

Č. objednávky: B-42579/15       zo dňa: 23.2.2015 

Objednávateľ: ECO-TECH Sp. z o.o., ul. Floksów 7, 04 686 Varšava 

Metóda odberu a/alebo doručenia vzorky produktu na účely testovania: Vzorku na testovanie 

dodal Objednávateľ. Za správne odobratie vzoriek dodaných na testovanie je zodpovedný 

Objednávateľ. 

Popis obalu: Náhradný obal: umelohmotná nádoba s rozprašovačom, s etiketou, ktorá obsahuje 

názov produktu. 

Stav vzorky v momente doručenia na testovanie: dobrý. 

Č. vzorky: 23993 

Dátum začiatku testovania: 10.2.2015 

Dátum ukončenia testovania: 12.2.2015 

Dátum vypracovania správy: 25.2.2015 
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1. CIEĽ/ROZSAH TESTOVANIA: 

Cieľom testovania je potvrdenie alebo odmietnutie deklarovaných antimikrobiálnych vlastností 

produktu. 

Rozsah testovania zahŕňa: 

 definovanie antimikrobiálnych vlastností, 

 posúdenie antimikrobiálnych účinkov prípravku vo vzťahu k patogénnym testovacím 

mikroorganizmom Staphylococcus aureus (ATCC 6538) a Escherichia coli (ATCC 8739) 

(obstarané vo firme Biomedica). 

2. POPIS TESTOVANIA 

Definovanie antimikrobiálnych vlastností testovaného prípravku v súlade s Testovacou procedúrou 

Špecializovaného výskumného laboratória ITA-TEST PB 33/ChM „Posúdenie antimikrobiálnych 

účinkov kozmetických prípravkov difúznou metódou“, verzia 4 zo dňa 29.3.2012. 

Testovacie mikroorganizmy: 

a) Escherichia coli (ATCC 8739) (obstaraný vo firme Biomedica) 

b) Staphylococcus aureus (ATCC 6538) (obstaraný vo firme Biomedica). 

Materiály a činidlá: 

 Mannitol Salt Agar (pre Staphylococcus aureus) 

 Mac Conkey Agar (pre Escherichia coli) 

 Pufrovaná kvapalina na riedenie. 

 

PRIEBEH TESTOVANIA: 

1) Príprava na aktiváciu testovacích mikroorganizmov 

Pri testovaní boli využité dva kompletné známe a definované patogény: Escherichia coli (ATCC 8739), 

Staphylococcus aureus (ATCC 6538). Cieľom testovania bolo preukázať antimikrobiálne vlastnosti 

testovaného krému vo vzťahu k mikroorganizmom s vyššou odolnosťou voči antimikrobiálnym 

prípravkom.  

Mikroorganizmy vybrané na účely testovania boli aktivované v súlade s Technickou inštrukciou IT 

25/ChM „Pracovný postup pri mikroorganizmoch na mikrobiologické testovanie“, verzia 3 zo dňa 

17.1.2013. Mikroorganizmy boli odobraté z piatej pasáže.  

2) Vykonanie testovania 



Na platničky s pevným kultivačným médiom vybraným pre konkrétny mikroorganizmus bolo sterilne 

nanášané po 0,1 ml vybraných riedení inokula oboch mikroorganizmov, následne boli tieto jemne 

vyhládzané a ponechané na 15 min. v izbovej teplote.  

Na takto pripravené platničky boli na stred umiestnené kolieska nasiaknuté prípravkom v objeme 100 

μl. Platničky boli inkubované 24 h pri Escherichia coli a 48 h pri Staphylococcus aureus pri teplote 

+36°C ± 2°C. Po ukončení inkubácie boli definované inhibičné zóny rastu mikroorganizmov. Posúdenie 

spočívalo v určení rastu baktérií alebo jeho neprítomnosti v priestore medzi agarom a kolieskom 

s naneseným prípravkom. Pozornosť bola venovaná intenzite rastu mikroorganizmov pod kolieskom 

s prípravkom, na zmeny vo vzhľade vyrastených kolónií, v ich tvare, zafarbení a veľkosti. Šírka 

inhibičnej zóny rastu bola určená podľa obr. 1.  
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Získané výsledky testovania sú predstavené v tabuľkách č. 1 a 2 a príklady sú zobrazené na 

fotografiách 1, 2. 

Obr. 1 Vysvetlenie spôsobu určenia inhibičnej zóny rastu mikroorganizmov na kultivačných médiách. 

Inhibičná zóna rastu mikroorganizmov určená v mm a uvedená v tabuľkách vyššie 

Koliesko s naneseným prípravkom v objeme 100 μl.   

Zóna nerušeného rastu mikroorganizmov 

Aktívna zóna okolo kolieska s naneseným prípravkom. 

 

H=(D-d)/2 

H – šírka inhibičnej zóny v mm 

D – celkový priemer kolieska s naneseným produktom a šírky inhibičných zón v mm 

d – priemer kolieska s naneseným produktom v mm 

 

3. VÝSLEDKY TESTOVANIA 

Posúdenie antimikrobiálneho účinku testovaného prípravku voči kmeňom Staphylococcus aureus 

(ATCC 6538) a Escherichia coli (ATCC 8739).  

Tabuľka 1. Veľkosť inhibičnej zóny rastu Staphylococcus aureus (ATCC 6538). 



Testovaný kmeň Použité médium Testovaný produkt 

Priemer inhibičnej 
zóny rastu (mm) 
mikroorganizmov 

Intenzita rastu pod 
prípravkom** 

Staphylococcus aureus 
(ATCC 6538) 

Mannitol Salt Agar 12 - 

 

Tabuľka 2. Veľkosť inhibičnej zóny rastu Escherichia coli (ATCC 8739). 

Testovaný kmeň Použité médium Testovaný produkt 

Priemer inhibičnej 
zóny rastu (mm) 
mikroorganizmov 

Intenzita rastu pod 
prípravkom** 

Escherichia coli (ATCC 
8739) 

MacConkey Agar 4 - 

 

** Škála intenzity rastu pod kolieskom s prípravkom: 

- bez rastu 

+ slabý rast 

++ silný rast 

+++ masívny rast 
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Fotografia 1. Zobrazenie sily účinku prípravku Prípravok EGP 100 na Staphylococcus aureus (ATCC 

6538) 

A – pohľad zhora 

B – zväčšenie okolia prípravku – pohľad zhora 

Staphylococcus aureus (ATCC 6538) na médiu Mannitol Salt Agar. 

Koliesko s naneseným prípravkom v objeme 100 μl.  

Povrch s baktériami 

Inhibičná zóna rastu baktérie okolo kolieska s prípravkom 
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Fotografia 2. Zobrazenie sily účinku prípravku Prípravok EGP 100 na Eschericia coli (ATCC 8739) 



A – pohľad zhora 

B – zväčšenie okolia prípravku – pohľad zhora 

Escherichia coli (ATCC 8739) na médiu MacConkey Agar. 

Koliesko s naneseným prípravkom v objeme 100 μl.  

Povrch s baktériami 

Inhibičná zóna rastu baktérie okolo kolieska s prípravkom 
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4. ZÁVERY Z TESTOVANIA: 

Prípravok EGP 100 predložený na testovanie spoločnosťou ECO-TECH Sp. z o.o., ul. Floksów 7, 04-

686 Varšava preukazuje antimikrobiálne účinky vo vzťahu k patogénnym kmeňom Escherichia coli 

ATCC 8739 a Staphylococcus aureus ATCC 6538 (zlatý stafylokok). 

Špecializované vedecké laboratórium 

ita-test 

(nečitateľný podpis) 

Mgr. Karolina ZIMAKOWSKA 

mikrobiológ 

Priezvisko a podpis osoby, ktorá vypracovala správu z testovania 

Testovanie bolo vykonané v súlade s pravidlami Dobrej profesionálnej praxe a záverečná správa 

zodpovedá zdrojovým údajom. 

Testovanie bolo vykonané v rozsahu dohodnutom s Objednávateľom. 

Priezvisko a podpis osoby, ktorá autorizovala správu z testovania 

(nečitateľná pečiatka) 

(nečitateľný podpis) 

Dátum a podpis  25.2.2015 

Správa bola vyhotovená v 3 rovnopisoch. 

Správu dostane: 

Exemplár č. 1 a č. 2 – Objednávateľ 



Exemplár č. 3 – Archív Špecializovaného vedeckého laboratória „ITA-TEST“ 

Správu je dovolené kopírovať iba ako celok. Iná forma kopírovania je podmienená písomným 

súhlasom laboratória. 

Vzorky na mikrobiologické testovanie a vzorky vody sa nearchivujú a sú likvidované po 7 dňoch od 

dátumu ukončenia testovania.  

Výsledky testovania sa vzťahujú iba na dodanú vzorku. 

KONIEC SPRÁVY 
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