OxyBAC® FOAM Wash
Sumário dos ensaios de eficácia
1ª EDIÇÃO

Sobre a SC Johnson Professional®
Na SC Johnson Professional® proporcionamos produtos para o cuidado da pele
e soluções de limpeza e higiene para usuários industriais, instalações públicas e
cuidados de saúde. Incorporamos a gama de produtos Deb especializados para o
cuidado da pele ocupacional, reconhecidas marcas SC Johnson e produtos inovadores
especializados para a higiene e limpeza profissional.

INDÚSTRIA

PROCESSAMENTO E
MANIPULAÇÃO DE
ALIMENTOS

SERVIÇOS

SAÚDE

O nosso objetivo é proporcionar produtos e serviços inovadores e de qualidade aos mercados
profissionais que valorizam como as pessoas e as organizações experimentam o cuidado da pele,
a limpeza e a higiene, tudo sob uma mesma marca.
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Índice
Este catálogo oferece informação
resumida sobre os ensaios de
eficácia microbiológica realizados
com o OxyBAC® FOAM.
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EFICÁCIA BACTERICIDA
- EN 13727 - Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli, Proteus mirabilis
EFICÁCIA BACTERICIDA
- EN 13727 - Salmonella enterica, Listeria monocytogenes
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EFICÁCIA BACTERICIDA
- EN 1499 - Escherichia coli
EFICÁCIA LEVEDURICIDA
- EN 13624 - Candida albicans

PÁG. 6

EFICÁCIA VIRICIDA
- EN 14476 - Vírus Vaccinia Ankara modificado (MVA)
TESTE DE CONTAMINAÇÃO
- TESTE TRIANGULAR, BS EN ISO 4120:2007

PÁG. 7

EFICÁCIA VIRICIDA
- EN 14476 - SARS COV-2 - Estirpe: USA-WA1/2020

OxyBAC® FOAM
powered by

Limpador das mãos antimicrobiano em espuma cremosa de
amplo espectro com Peróxido de Hidrogénio Acelerado® (PHA).
Para uso em ambientes onde seja requerido um nível alto de
higiene das mãos.

Contém Peróxido de Hidrogénio
Acelerado®

Tecnologia biocida patenteada que proporciona atividade antimicrobiana de amplo espectro
eliminando até 99,999% de muitas bactérias comuns e 99,99% de muitas leveduras e vírus
comuns quando usado conforme

as instruções.

Limpeza da pele excelente

Formulado especificamente para proporcionar uma ação de limpeza física eficaz para o uso
em toda a área alimentar onde se encontram mãos sujas de gordura.

OxyBAC® FOAM

Hipoalergénico para a pele
Testado dermatologicamente para verificar e confirmar que este produto tem um potencial
alergénico muito baixo.
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Bactericida In vitro EN 13727
Objetivo:
Esta Norma Europeia é um ensaio
quantitativo de suspensão para a avaliação
da atividade bactericida de um produto na
área médica

Informação geral do estudo
Protocolo:

EN13727 (2012+A2:2015) (Fase 2, Passo 1)

Laboratório:

HygCen GmbH

Produto testado:

OxyBAC® FOAM

Ref. do relatório:

PB2019-2361 SN 28244

Data do relatório:

22/10/2019

Sumário das condições do ensaio
Produto testado:

OxyBAC® FOAM

Concentrações do
produto testado:

50%, 80% e 97%

Temperatura do
ensaio:

20°C ± 1°C

Carga orgânica:

Condições de sujidade (3 g/L de albumina bovina + 3 ml/L de eritrócitos
de ovelha)

Estirpes do ensaio:

Tempo de contacto:

Staphylococcus aureus

ATCC 6538

Enterococcus hirae

ATCC 10541

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 15442

Escherichia coli K12

NCTC 10538

Proteus mirabilis

ATCC 14153

15, 30 e 60 segundos

Resultados do ensaio: As bactérias do teste foram inativadas suficientemente (RF>
5 (99,999%)) pelo OxyBAC® FOAM em condições de sujidade com as seguintes relações
concentração-tempo:

Conclusão do estudo:
Foi demonstrado que o OxyBAC® FOAM
possui atividade bactericida.

Estirpe

Concentração

Tempo de contacto

Staphylococcus aureus

80%

15 segundos

Enterococcus hirae

50%

15 segundos

Pseudomonas aeruginosa

50%

15 segundos

Escherichia coli

50%

15 segundos

Proteus mirabilis

50%

15 segundos

Bactericida In vitro EN 13727
Objetivo:
Esta Norma Europeia é um ensaio
quantitativo de suspensão para a avaliação
da atividade bactericida de um produto na
área médica.

Informação geral do estudo
Protocolo:

EN13727 (2012+A2:2015) (Fase 2, Passo 1)

Laboratório:

HygCen GmbH

Produto testado:

OxyBAC® FOAM

Ref. do relatório:

PB 2019-2024 SN 28145

Data do relatório:

14/10/2019

Sumário das condições do ensaio
Produto testado:

OxyBAC® FOAM

Concentrações do
produto testado:

50%, 80% e 97%

Temperatura do
ensaio:

20°C ± 1°C

Carga orgânica:

Condições de sujidade (3 g/L de albumina bovina + 3 ml/L de eritrócitos
de ovelha)

Estirpes do ensaio:
Tempo de contacto:

Conclusão do estudo:
Foi demonstrado que o OxyBAC® FOAM
possui atividade bactericida.

Salmonella enterica

ATCC 13311

Listeria monocytogenes

ATCC 15313

30 segundos

Resultados do ensaio: As bactérias do teste foram inativadas suficientemente (RF>
5 (99,999%)) pelo OxyBAC® FOAM em condições de sujidade com as seguintes relações
concentração-tempo:
Estirpe

Concentração

Tempo de contacto

Salmonella enterica

50%

30 segundos

Listeria monocytogenes

50%

30 segundos
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Bactericida In vivo EN 1499
Objetivo: Esta Norma Europeia é um teste
in vivo para avaliar a lavagem higiénica das
mãos. A norma especifica um método de
teste que simula as condições práticas para
estabelecer se um produto para a lavagem
higiénica das mãos reduz a liberação de flora
microbiana transitória nas mãos quando
usado para lavar as mãos de voluntários
contaminadas artificialmente.

Método do ensaio: As mãos de

voluntários são contaminadas artificialmente
com organismos de teste. O número de
organismos de teste liberados das pontas
dos dedos no líquido de amostragem é
avaliado antes e depois da lavagem higiénica
das mãos. A proporção dos dois valores
resultantes representa uma medida da
atividade antimicrobiana do produto testado.
Para compensar as influências externas,
compara--se com a redução obtida por uma
lavagem das mãos de referência.

Requisito: A redução média da liberação

do organismo de teste alcançada pela
lavagem higiénica das mãos com o produto
sob teste deve ser maior do que a alcançada
pela lavagem das mãos de referência
(sabonete líquido medicinal).

Conclusão do estudo: O OxyBAC®

FOAM demonstrou um efeito suficiente no
teste prático de acordo com a EN1499:2013
com Escherichia coli com 1,5 ml e um tempo
de contacto de 30 segundos quando aplicado
nas mãos secas.

Informação geral do estudo
Protocolo:

EN1499 (2013) (Fase 2, Passo 2)

Laboratório:

iki GmbH

Estirpe do ensaio:

Escherichia Coli K12 NCTC 10538

Aplicação:

Nas mãos secas

Nº de participantes no ensaio:

15

Produto de referência:

Sabão suave (Sapo Kalinus, Pharm. Eur.)

Volume do produto de referência:

5 ml

Contacto com o produto de referência:

60 segundos

Sumário das condições do ensaio
Produto testado:

OxyBAC® FOAM

Volume do produto testado:

1,5 ml

Tempo de contacto do produto testado:

30 segundos

Concentrações do produto testado:

100%

Ref. do relatório:

PL 19-62 191010

Data do relatório:

10/10/2019

Resultados do ensaio:
1 dose do produto de teste conseguiu em 30 segundos uma redução logarítmica
significativamente superior que a atingida com 5 ml do produto de referência (sabão de
potássio) em 60 segundos. A comparação estatística foi baseada no limite inferior do
intervalo das somas do teste de Wilcoxon (teste unilateral p = 0,01).

Foi demonstrado que o OxyBAC® FOAM
possui atividade bactericida.

Leveduricida In vitro EN 13624
Objetivo:
Esta Norma Europeia é um ensaio
quantitativo de suspensão para a avaliação
da atividade bactericida de um produto na
área médica.

Informação geral do estudo
Protocolo:

EN 13624 (2013) (Fase 2, Passo 1)

Laboratório:

iki GmbH

Produto testado:

OxyBAC® FOAM

Ref. do relatório:

PL 19-62 191010

Data do relatório:

10/10/2019

Sumário das condições do ensaio
Concentrações do
produto testado:

97%

Temperatura do ensaio:

20°C ± 1°C

Carga orgânica:

Condições de sujidade (3 g/L de albumina bovina + 3 ml/L de
eritrócitos de ovelha)

Estirpes do ensaio:

Candida albicans ATCC 10231

Tempo de contacto:

15 segundos

Resultados do ensaio: As leveduras do teste foram inativadas suficientemente
(RF> 4 (99,99%)) pelo OxyBAC® FOAM em condições de sujidade com as seguintes
relações concentração-tempo:

Conclusão do estudo:
Foi demonstrado que o OxyBAC® FOAM
possui eficácia leveduricida.

Levedura

Concentração

Tempo de contacto

Candida albicans

97%

15 segundos
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Viricida In vitro EN 14476
Objetivo:
Avaliar as propriedades do produto para
inativação dos vírus contra uma variedade
de vírus comuns através de um ensaio
quantitativo de suspensão conforme o
método de teste EN14476:2013.

Informação geral do estudo
Protocolo:

EN 14476:2013+A2:2019

Laboratório:

Dr Brill + Dr Steinmann

Produto testado:

OxyBAC® FOAM

Ref. do relatório:

L19/0816aMV.1

Data do relatório:

07/11/2019

Sumário das condições do ensaio
Concentrações do
produto testado:

2%, 10%, 20%, 50%

Temperatura do ensaio: 20°C ± 1°C
Carga orgânica:

Condições de sujidade (3,0 g/L de albumina de soro bovino + 3,0 ml/L
de eritrócitos)

Vírus testado:

Vírus Vaccinia Ankara modificado (VAM) (ATCC VR-1508)

Tempo de contacto:

20 segundos

Resultados do ensaio: O vírus do teste foi inativado suficientemente (RF> 4
(99,99%)) pelo OxyBAC® FOAM em condições de sujidade com as seguintes relações
concentração-tempo:

Conclusão do estudo:
Após avaliação com o Vírus Vaccinia
Ankara modificado, o OxyBAC® FOAM
pode ser declarado como tendo “eficácia
viricida contra os vírus envelopados” de
acordo com a EN14476:2013+A2:2019.

Estirpe

Concentração

Tempo de contacto

Vírus Vaccinia Ankara
modificado (VAM)

20%

30 segundos

O OxyBAC® pode ser declarado como tendo
eficácia contra os vírus envelopados. Entre os
exemplos de vírus envelopados incluímos:
•

H3N2

•

H1N1

•

H5N1

•

HSV-1

•

HIV-1

Teste de Contaminação - Teste Triangular, BS EN ISO 4120:2007
Objetivo:
Determinar se o OxyBAC® FOAM tem o
potencial para contaminar após o contacto
direto com os alimentos.

Informação geral do estudo
Protocolo:

Teste Triangular nº TES-S-004 (Norma Britânica, Análise Sensorial Metodologia - Teste Triangular, BS EN ISO 4120:2007)

Laboratório:

Campden BRI (Chipping Campden) Ltd

Produto testado:

OxyBAC® FOAM

Ref. do relatório:

S/REP/148097/1

Data do relatório:

24/02/2019

Descrição:
Foram doseadas 2 doses (2 x 1,5 ml) de OxyBAC® FOAM em telhas de vidro e espalhadas
sobre a superfície de cada uma. O produto foi então enxaguado das telhas com água
destilada. Quando secas, as telhas foram armazenadas em contacto direto com onças de
chocolate durante 24 horas dentro de um recipiente de vidro selado. Foram colocadas
outras onças de chocolate sem tratar (controle) usando o mesmo método referido
anteriormente, mas com água destilada em vez do produto testado.

Resumo dos resultados do
ensaio:
Menos de 16 avaliadores identificaram
corretamente as amostras diferentes.
Portanto, o OxyBAC® FOAM não é
considerado como tendo potencial
para contaminar.

O chocolate foi avaliado por quarenta e dois avaliadores sensoriais treinados usando
o Método do Teste Triangular para a simulação. Este teste requer que os avaliadores
recebam conjuntos de três amostras de chocolate codificadas, duas das quais são iguais e
uma diferente.
Após a degustação, cada avaliador é convidado a selecionar uma amostra diferente.
O teste estabelece que se não há mais de 16 dos 42 avaliadores que identificam a amostra
de chocolate que é diferente, então não seria considerado que o produto tem potencial
para contaminar.
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Viricida In vitro EN 14476 - SARS CoV-2
Objetivo:
Esta norma é um ensaio quantitativo
de suspensão para a avaliação da
atividade viricida dos antissépticos e
desinfetantes químicos utilizados na área
médica. A norma é aplicada nas áreas e
circunstâncias aquando a desinfeção seja
realizada com fins médicos. Tais situações
ocorrem no atendimento dos pacientes,
por exemplo em hospitais, centros
médicos, clínicas dentais, cuidados de
saúde em escolas, infantários, lares, seja no
local de trabalho ou inclusive em domicílios
particulares.

Informação geral do estudo
Protocolo:

EN14476:2013+A2:2019

Laboratório:

Microbac Laboratories Inc

Data do
relatório:

24 de novembro de 2020

Ref. do relatório:

448-111

Producto
testado:
Datas do ensaio:

OxyBAC® FOAM
25/09/2020 – 02/10/2020

Sumário das condições do ensaio
OxyBAC® FOAM

Produto testado:

Conclusão do estudo:
De acordo com a norma
EN14476:2013+A2:2019, o produto testado
passa no Teste de Suspensão de Eficácia
Viricida se houver pelo menos uma
redução de 4,0 log no título viral acima do
nível de citotoxicidade.
Quando testado conforme descrito,
o OxyBAC® FOAM na concentração
“pura”, cumpriu a Norma Europeia
EN14476:2013+A2:2019, quando o
Coronavírus da Síndrome Respiratória
Aguda Grave foi exposto ao produto
testado durante 30 segundos a 21°C com
uma redução Log10 ≥ 4,23 ± 0,00.
Todos os controles cumpriram os critérios
para um teste válido. Estas conclusões
foram baseadas em dados observados.

Número do lote:

20420
1% (1 parte de concentrado + 99 partes de diluente)

Concentrações do
produto testado:

50% (1 parte de concentrado + 1 parte de diluente)
Puro (pronto para usar)

Diluente:

Água dura

Temperatura do ensaio:

20°C ± 1°C

Condições:

Condições limpas

Substância interferente:

0,3 g /100 ml de albumina de soro bovino (ASB) (concentração final
na reação da mistura 0,3 g / L de ASB)

Procedimento para
suspender a ação do
desinfetante:

Diluição imediata

Estirpe do vírus:

Coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2)
(Vírus COVID-19), estirpe: USA-WA1 / 2020, Fonte:: BEI Recursos,
NR-52281

Tempo de contacto:

30 segundos
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PT LIT1558/0622

SC Johnson Professional, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17.
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70

Na SC Johnson Professional® oferecemos soluções especializadas para o cuidado da pele,
limpeza e higiene para utilizadores industriais, institucionais e de cuidados de saúde.
A nossa gama de produtos incorpora a gama Deb de produtos especializados para o cuidado
da pele ocupacional junto com as reconhecidas marcas SC Johnson melhoradas para o uso
profissional e inovadores produtos profissionais especializados para limpeza e higiene.

Email: comercial.proPT@scj.com
www.scjp.com
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