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IDENTIFIKACE VZORKU
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Výsledek antimikrobního účinku je uveden v příloze č' 1.
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Pří|oha č. 1k protoko|uLL767|20t9

Test ant imikrobního účinku
Postup: vzorek textiIie o váze 1,0g byl smíchán s testovacími mikroorganismy o koncentraci ].o4cFU/m|. Ce|kový
počet mikroorganismů by| zjišťován v 0. a 24' hodině. Inkubace 37"c/24 hodin. Současně by|a provedena
negativní kontro|a: vzorek příze o váze 7,0g by| smíc,hán pouze s fyzio|ogickým roztokem; pozitivní kontro|a:
roztok s testovacími mikroorganismy o koncentraci 10*CFU/m|. Stanovení by|a provedena dup|icitně.

VýsIedky kvantitativního sta novení stop hylococcus aureus

VýsIed ky kva ntitatiVn ího sta nove n í Escá e ric hio coli
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Hodina zjištění
ce|kového počtu
mikroorganismů

Množství
mikroorsanismů CFU/1mI

Staphylococcus oureus CCM 4516

VzorckLt767 Pozitivní kontrola Negativní kontroIa

n 2,6xLOa 2,9  x lOa bez ná|ezu

24. 2 , ! x104 3-,7 xloa bez ná|ezu

Hodina zjištění
celkového počtu
mikroorganisrnů

Množství

Escherichia coli CCM 45L7

Vzorek L 1767 Pozitivní kontro|a Negativní kontro|a

n 2,6  x lOa 2,7  x lOa bez ná|ezu

24. 2,8xIOa 2,9 xIOa bez ná|ezu
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