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1. Razkužila (vrsta proizvodov 1 in 2)

- Več vrst proizvodov (PT1 - PT5):

PT1:

- človekova osebna higiena (v večini roke, 
lahko tudi ostala nepoškodovana koža)

PT2:
- površine (v in izven zdravstva)
- bazeni in bazenske vode
- prezračevalni sistemi, klimatske naprave
- tekstil, aparati ipd.
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1.1 Vrste razkužil in aktivne snovi

- razkužila - aktivna snov odobrena!

- kemijska spojina (aktivna snov): delitev na 7 skupin (Gnanadhas, et al., 2012; Dvorak et al., 2008)
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Skupina Primer

Kisline                                       perocetna kislina, vodikov peroksid

Halogene spojine                aktivni klor (natrijev hipoklorit), jod

Alkoholi                      etanol, izopropanol

Kvarterne amonijeve spojine  benzalkonijev klorid 

Aldehidi                                    formaldehid, glutaraldehid

Fenoli                                    triklosan

Ostalo (bigvanidi idr.)            klorheksidin



1.1 Vrste razkužil in aktivne snovi
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Struktura globalnega trga za razkužila (površine): USD 3.4 miljard – 2019,
USD 4.5 miljard – 2020 (~ 33%)

Vir: Global Surface Disinfectant Market Size Report, 2020-2027

Kisline                                       

Halogene spojine                

Alkoholi                      

Kvarterne amonijeve spojine  

Aldehidi                                    

Fenoli                                    

Ostalo (bigvanidi idr.)            

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/surface-disinfectant-market


1.2 Delovanje razkužil

Kemijska Varnost za vse: biocidi in dezinfekcija, 2.12.2020, Ljubljana

NESPECIFIČNO

G. McDonnell, A.D. Russell: Antiseptics and Disinfectants: Activity, Action, and Resistance. Clin Microbiol Rev. 1999; 12(1): 147–179.

SPECIFIČNO

Aldehidi
(alkilacija - beljakovine, NK)
Fenoli 
(inaktivacija citopl. encimov)
Alkoholi
(denaturacija beljakovin)

Kvarterne amonijeve spojine
(ireverzibilna vezava na fosfolipide)
Alkoholi
Fenoli in bigvanidi

Oksidirajoče snovi (kisline in halogeni)
prepustnost celične stene, inaktivacija
encimov, oksidacija beljakovin, maščob, 
NK, idr.

NA ŠTEVILNE PROCESE V CELICI 
NA PREPUSTNOST 
CELIČNE MEMBRANE

NA BELJAKOVINE IN/ALI 
NUKLEINSKE KISLINE (NK)



1.3 Prednosti in slabosti razkužil
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Razkužilo Ciljni organizmi

Primer bakterije
kvasovke/
glive

virusi 
z/brez 
ovojnice Spore TBC

jod + + +/+ + +

aktivni klor + + +/+ + +

etanol + + +/- - +

izopropanol + + +/- - +

kv. amonijeve sp. + + +/- - -

aldehidi + + +/+ + +

fenoli + + +/- - +

Vpliv na ljudi in okolje

korozi
vnost

vnetlji
vost

inakt. 
org. 
materi
al

draži 
kožo

draži 
oči

+ - + + +

+ - + + +

- + - - +

- + - - +

- - + + +

- - - + +

+ - - + +

Uporabnost

površ
ine steklo

klima. 
naprav
e

večje 
površin
e/prost
or

aparati
(opt.,
elek.)

teko
čine

knjige/ 
papir

+ + - - - - -

+ + - - - + -

+ + - - - - -

+ + - - - - -

+ + - - - - -

+ + - - - - -

+ + - - - - -

Odporno
st
bakterij

-

-

-

-

+

-

+

Legenda:
+      je učinek
+/- je učinek na viruse z ovojnico (prm.: HSV-1, SARS CoV-2) ter ni učinka na gole viruse (brez ovojnice, prm.: AdV, NoV)
- ni učinka



1.3 Prednosti in slabosti razkužil
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70% etanol – učinkovita koncentracija!

III. WHO – COVID 19: 
- 70 % etanol, PT1&PT2

I. ECHA - BPR: 
- Odobritev a.s.: in progress

(70 % etanol, PT1&PT2)
- Avtorizacija b.p.: not available

II. ECDC – COVID 19: 
- 70 % etanol, PT1&PT2

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Environmental-persistence-of-SARS_CoV_2-virus-Options-for-cleaning2020-03-26_0.pdf



1.3 Prednosti in slabosti razkužil
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70% etanol – učinkovita koncentracija!

IV. Znanstvena literature (PubMed): 
- Od 60 do 85 % etanol (PT1, PT2)



1.3 Prednosti in slabosti razkužil

Kemijska Varnost za vse: biocidi in dezinfekcija, 2.12.2020, Ljubljana

Odpornost bakterij na razkužila

- sistematični pregled literature (PubMed, ScienceDirect, Web of Science), 2000 do 2020

- razkužila: triklosan, klorheksidin, benzalkonijev klorid, vrednosti MIC do 150-krat višje

- odpornost določenih bakterij (E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, idr.)

- odpornost bakterij proti razkužilom vpliva navzkrižno na spremenjeno/večjo odpornost 
izpostavljenih vrst bakterij proti antibiotikom

PUŠNIK, Marko. Zmanjšana občutljivost in odpornost bakterij proti razkužilom : (magistrsko delo). Maribor: [M. Pušnik], 2020. VI, 69 
f., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=76437. [COBISS.SI-ID 26229507]

https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=76437
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/26229507?lang=sl


1.4 Navodila za uporabo in etiketa
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To bereš, ker si pozabil telefon, ko si 
šel na stranišče, a ne?!



2. UČINKOVITOST RAZKUŽIL

UČINKOVITOST iz angl. besede "EFFICACY„

pomeni zmožnost doseganja določenih rezultatov v določenih pogojih

ZMOGLJIVOST  iz angl. besede „ EFFICIENCY„

pomeni doseganje najboljših možnih rezultatov z minimalno uporabo sredstev
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2.1 Evropske smernice

Str. 26, 3.1 Efficacy of biocidal products

Učinkovitost je definirana kot sposobnost biocidnega proizvoda,

da izpolni zahteve in trditve, ki jih proizvajalec navaja 

na etiketi ali v navodilih za uporabo.
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2.1 Evropske smernice

Evropski standard EN 14885: Kemična razkužila in antiseptiki - uporaba evropskih 
standardov za kemična razkužila in antiseptike:

- določa evropske standarde, s katerimi morajo biti skladni izdelki za dokazovanje 
trditev o mikrobicidnem delovanju, zajetih v tem evropskem standardu. 

CEN/TC 216 - CHEMICAL DISINFECTANTS AND ANTISEPTICS - Evropska komisija za 
standardizacijo:

- ureja standardizacijo razkužil glede terminologije, zahtev, testiranja idr. na zahtevo 
industrije in drugih inštitucij, vključenih v proizvodnjo, prodajo in uporabo biocidov.
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2.1 Evropske smernice

Evropski standard EN 14885: definicija razkužila

“reduction of the number of micro-organisms in or on an inanimate matrix, achieved
by the irreversible action of a product on their structure or metabolism, to a level
judged to be appropriate to a defined purpose”
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Razlaga: PT1 (koža) in PT2 (površine)

zmanjšanje števila ciljnih patogenih mikroorganizmov na površini do te mere, da ne 
bodo več predstavljali nevarnosti okužbe za ljudi
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2.2 Testi in pogoji za dokaz učinkovitosti razkužil

Etiketa za razkužila more vsebovati informacijo o:

- področje uporabe (PT1, PT2 – površine, prostor, bazeni, tekstil, idr.)

- učinek na ciljne organizme (obvezno: bakterije-bakteriociden in/ali kvasovke, idr.)

- kontaktni čas delovanja (določen za PT1: 30 sek do 2 min, PT2: 5 do 60 min)

- koncentracija aktivne snovi (učinkovita količina, ki je varna za uporabo)

- uporaba na čisti ali nečisti površini (prisotnost organskih snovi)

- način uporabe (močenje, pršenje, brisanje površin, vtiranje ali umivanje, idr.)

- temperatura

- rok uporabnosti
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2.2 Testi in pogoji za dokaz učinkovitosti razkužil

Testiranje na več nivojih (angl. Tiered approach):
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1. stopnja Enostaven suspenzijski test,
splošna učinkovitost za odobritev aktivne substance

2. stopnja,
1. korak

Kvantitativni suspenzijski test,
specifična učinkovitost, več koncentracij, preverimo princip 
metode t.j. razkuževanja

2. stopnja,
2. korak

Površinski test,
specifična učinkovitost, simulacija praktičnih pogojev uporabe, 
preverimo delovanje posameznega razkužila

3. stopnja Testi na terenu,
praktična učinkovitost



2.2 Testi in pogoji za dokaz učinkovitosti razkužil
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Določena koncentracija razkužila - bakteriociden:
2,1 test – 5 log reduction (zmanjšanje bakterij iz 106 CFU/ml na <101 CFU/ml)
2,2 test – primerjava razkužila z referenčnim propan-2-ol (E. coli), enako ali boljše



2.2 Testi in pogoji za dokaz učinkovitosti razkužil
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Določena koncentracija razkužila – bakteriociden učinek:
2,1 test – 5 log reduction (zmanjšanje bakterij iz 106 CFU/ml na <101 CFU/ml)
2,2 test – 4 log reduction (zmanjšanje bakterij iz 106 CFU/ml na <102 CFU/ml)



2.2 Testi in pogoji za dokaz učinkovitosti razkužil
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2,1 test: EN 1276 (bakteriociden učinek)
≥ 5 log reduction (zmanjšanje bakterij iz 106 CFU/ml na <101 CFU/ml)
Ciljni organizmi: Gram -: E. coli, P. aeruginosa ter G +: S. aureus, E. hirae
Kontaktni čas: 30 do 60 sekund, T testa 20°C, čisti pogoji – 0,3 g/L BSA, kontrole!



2.2 Testi in pogoji za dokaz učinkovitosti razkužil
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2,2 test: EN 13697 (bakteriociden učinek)
≥ 4 log reduction (zmanjšanje bakterij iz 106 CFU/ml na <102 CFU/ml)
Ciljni organizmi: Gram -: E. coli, P. aeruginosa ter G +: S. aureus, E. hirae
Kontaktni čas: 5 minut, T testa 18-25°C, čisti pogoji – 0,3 g/L BSA, kontrole!



2.2 Testi in pogoji za dokaz učinkovitosti razkužil
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2,1 test: EN 14476 (viruciden učinek)
≥ 4 log reduction (zmanjšanje št. virusov za 10000x, redčine in izračun iz CPE - TCID50)
Ciljni organizmi: PolioV, AdV, NoroV; MWA; ParvoV
Kontaktni čas: PT1: 30sec-2min, PT2: 5-60min, T testa od 20°C do 70, čisti pogoji – 0,3 
g/L BSA, kontrole (5 različnih!)

NI CPE
CPE - TCID50
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2.3 Navodila za uporabo

Razkužila so učinkovita:
- uporaba v skladu z etiketo na

razkužilu, ki more vsebovati podatke
o področju uporabe, učinku na
ciljne organizme, kontaktnem času
delovanja, koncentracijo aktivne
snovi in ostale pogoje uporabe

- potrjena s testi učinkovitosti
- in preverjena s strani pristojnih

inštitucij v postopku odobritve a.s. in
avtorizacije b.p. (Slovenija: URSK).

HVALA ZA POZORNOST


