
Správa z orientačného stanovenia dezinfekčného účinku čistiaceho 
prostriedku CHISTEE a čistenia s parným zariadením  v terénnych 

podmienkach  
 

Úvod:  
Čistiace prípravky CHISTEE majú laboratórnymi metódami potvrdený dezinfekčný účinok. Čistenie 
parou je v literature opísané ako efektívny spôsob  na odstránenie  baktérií z povrchov. 
  
Cieľ:  
Cieľom orientačných meraní bolo zistiť dezinfekčný účinok čistiacieho prostriedku CHISTEE a čistenia 
parným zariadením v terénnych podmienkach pri výkone čistiacich prác Komunálneho podniku 
Magistrátu Bratislavy. 
 
Predmet testovania:  
Povrchy s rôznym stupňom znečistenia  a bakteriálnej kontaminácie.  
 
Použité metódy:  
Izolácia mirkoorganizmov z povrchov pred a po čistení čistiacimi prostriedkami  
Mikrobiologická analýza sterov z povrchov  podľa STN 56 0100 č.71, STN ISO 18593, AHEM, č.7/1992 
(ŠPP č.105) vykonaná v RUVZ Poprad. Nález na pevných kultivačných pôdach tzv. primokultivácia 
vyjadruje kvalitatívne zastúpenie mikroorganizmov na testovaných plochách a je rozhodujúci pri 
posúdení ich kontaminácie. Informácia o mikroorganizmoch vykultivovaných v tekutej pomnožovacej 
pôde je doplnková. 
 
Odberné miesta sterov a použité techniky čistenia:  
 

1. Kľučka vonkajších dverí na vstupe do budovy Komunálneho podniku 
Klučka dverí bola vyčistená zariadením na čistenie parou vo vlastníctve Komunálneho podniku 
Magistrátu Bratislavy (na obrázku nižšie). Do nádrže s vodou na výrobu pary bol pridaný čistiaci 
Koncentrát CHISTEE Clinic (riedenie 1:50).   
.   

 

 
 
 

Výsledky testovania mikrobiálnej kontaminácie: 
a) vzorka A1: Pred čistením; Výsledok kultivácie: saprofatické stafylokoky 
b) vzorka A2: 5 minút po čistení; Výsledok kultivácie: mikroorganizmy nezistené´ 
c) vzorka A3: po opätovnom znečistení povrchu; Výsledok kultivácie: kvasinky 
 
Zistenie:  
Použitá technika čistenia bol účinná. 
 
 



 
 
 

2.Veko interiérového koša na odpadky v kuchyni budovy Komunálneho podniku 
Veko koša bolo nastriekané čistiacim koncentrátom CHISTEE Clinic.  
 

 
 

Výsledky testovania mikrobiálnej kontaminácie: 
a) vzorka B1: Pred čistením; Výsledok kultivácie:  saprofatické stafylokoky, aeróbne sporulanty, 
mikrokoky, kvasinky  
b) vzorka B2: 5 minút po čistení; Výsledok kultivácie:  mikroorganizmy nezistené 
c) vzorka B3: 15 minút po čistení; Výsledok kultivácie:  mikroorganizmy nezistené 
 
Zistenie:  
Použitá technika čistenia bol účinná. 

 

 
3. Rúčka bicykla bikesheringovej služby Slovnaft Bajk 
Rúčka bicykla bola čistená zariadením na čistenie parou. Do nádrže s vodou na výrobu pary bol 
pridaný čistiaci Koncentrát CHISTEE Clinic (rovnako ako v bode 1).   
 

 



 
 
Výsledky testovania mikrobiálnej kontaminácie: 
a) vzorka F1: Pred čistením; Výsledok kultivácie: Ekinella corrodens 
b) vzorka F2: 5 minút po čistení; Výsledok kultivácie:  mikroorganizmy nezistené 
c) vzorka F3: 15 minút po čistení; Výsledok kultivácie:  mikroorganizmy nezistené 
 
Zistenie:  
Použitá technika čistenia bol účinná. 
 
Záver testovania:  
Proces čistenia sa na skúmaných povrchoch ukázal ako účinný. Po čistiacom procese neboli na 
skúmaných miestach prítomné kultivovateľné mikroorganizmy. Tieto orientačné výsledky je 
potrebné ďalej potvrdiť na väčšom množstve vzoriek. 
 
 
 
 
V Pezinku, 08.04.2020,  
 

 
Dr. Miroslav Rozložník 
    DNB consult, s.r.o. 








