
 

 

19/10/2020 

 בחיטוי נגיף קורונה הומנית ממשטחים Guardianדו"ח בדיקת יעילות החומר 
 

 Human coronaנגיף על חיות Guardianחומר העל ידי משטחים בחינת יעילות חיטוי  :הבדיקהמטרת 
virus-OC43.   
סנו שני משטחים , ריסGuardianעל מנת לבדוק את יעילות חיטוי המשטחים על ידי החומר : פירוט הניסוי

תמיסה פיזיולוגית והמשטח השני רוסס ב,  Guardianחומרהעל ידי . משטח אחד רוסס שעות 24למשך 
)Saline( קורונה  נגיף יםהמטופל יםעל המשטח הדגרנוותהליך ייבוש, . לאחר הריסוס כביקורת

 דקות.  5או  1למשך  HCoV-OC43 מסוג
  VeroE6. בתרבית תאיםמהמשטח המטופל  נגיףאת הזרענו  הטיפול, רלאח נגיףהשל חיות  לצורך בדיקת

 .Real-time-PCR -שיטה מולקולארית כימתנו את הנגיף באמצעות ,ימים של גידול בתרבית 6לאחר 
 :תוצאות הבדיקה

 תגדילעומת ל Saline-בהמטופל ממשטח הביקורת HCoV-OC43 נגיף כמות מתרבית ההשוואה של 
  .כפי שניתן לראות בטבלה מטה , Guardianהחיטויבחומר  ממשטח המטופל הנגיף

 
 
 
 
 

 מסקנות:
דקות  1-5שעות ולמשך  24לאחר  Guardianלמשטח המרוסס בחומר  HCoV-OC43 -נגיף החשיפת 

  סדרי גודל. 3.9-4.6 -ב הנגיףלהרג של גרמו 
 בברכה                                                                                         

                                 
 דר' מיכל מנדלבוים                                                                                        

 מנהלת המרכז לאומי לשפעת                                                                                  
 ונגיפי דרכי הנשימה                                                                                         

 המעבדה המרכזית לנגיפים                                                                                    

 
Virus only Guardian  1min Guardian  5min 

copies\ml 66432854.38 7892.48 1489.10 
Log 7.823 3.898 3.172 

 4.60- 3.90- - ירידה בלוג



 

 

19.10.2020 

 בחיטוי נגיף קורונה הומנית ממשטחים לטווח זמן ארוך Guardianדו"ח בדיקת יעילות החומר 
 

על חיות ימים)  14לאחר טווח ארוך של הטיפול ( Guardianחומר העל ידי משטחים בחינת יעילות חיטוי  :הבדיקהמטרת 
   .Human corona virus-OC43נגיף

ימים.  14, ריססנו שני משטחים למשך Guardianאת יעילות חיטוי המשטחים על ידי החומר על מנת לבדוק : פירוט הניסוי
כביקורת. לאחר הריסוס  )Salineוהמשטח השני רוסס בתמיסה פיזיולוגית (,  Guardianחומרהעל ידי משטח אחד רוסס 

 דקות.  5או  1למשך  HCoV-OC43 קורונה מסוג נגיף ימים, 14, לאחר על המשטחים המטופלים ותהליך ייבוש, הדגרנו
ימים של  6לאחר   VeroE6. לצורך בדיקת חיות של הנגיף לאחר הטיפול, זרענו את הנגיף מהמשטח המטופל בתרבית תאים

 .Real-time-PCR -גידול בתרבית, כימתנו את הנגיף באמצעות שיטה מולקולארית
 :תוצאות הבדיקה

 ממשטח המטופל הנגיף תגדיללעומת  Saline-בהמטופל שטח הביקורת ממHCoV-OC43 השוואה של כמות מתרבית הנגיף 
  . כפי שניתן לראות בטבלה מטה , Guardianבחומר החיטוי

 

 

 

 

 

 מסקנות:

 1-5למשך מהטיפול, יום  14לאחר  Guardianלמשטח המרוסס בחומר  HCoV-OC43חשיפת וירוס קורונה הומנית מסוג 

 סדרי גודל. 3.5-4.1 -ב להרג של הנגיףדקות גרמו 

 

 בברכה                                                                                         

                                 
 דר' מיכל מנדלבוים                                                                                            

 י לשפעתמנהלת המרכז לאומ                                                                                          
 ונגיפי דרכי הנשימה                                                                                             

 המעבדה המרכזית לנגיפים                                                                                          

  Virus    only 
Guardian  

1min 
Guardian  

5min 
copies\ml 323332273.2 13247.46 63662.41 

Log 8.509649056 4.122132617 4.803883075 
 3.5- 4.1-   ירידה בלוג


