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Khi công bố chính thức nội dung khảo nghiệm, chúng tôi sẽ xác nhận 

những từ mang tính chuyên môn nên hãy liên lạc với người phụ trách 

khảo nghiệm. 



1. Mục đích khảo nghiệm 

 Mục đích là kiểm tra hiệu quả chống lại virus đối với Feline 

calicivirus nhờ có sản phẩm khảo nghiệm “nước Hypoclorit điều 

chỉnh pH - nước Rena” do công ty cung cấp. 

 

2. Bên yêu cầu 

Tên công ty: Công ty TNHH Kawamura 

Địa chỉ: Tầng 7 Renafine 2-10-11 Midori, Sumida-ku, Tokyo 130 – 

0021 

 

3. Cơ quan khảo nghiệm 

Tên gọi: Tổ chức hoạt động phi lợi nhuận đặc biệt, Hội nghiên 

cứu Sinh học – Y học – Khoa học, Narashino Rapo 

Địa chỉ: BMSA-Kanbunken kenkyutou 1-12-3 Akanehama, 

Narashino-shi, Chiba-ken 275 – 0024 

Số điện thoại: 047-439-1063  Fax:047-439-1073 

Người phụ trách: Miyake Koichi 

Email: miyake@npo-bmsa.org 

 

4. Thời gian khảo nghiệm 

Từ ngày 20/2 ~ 27/2 năm Bình Thành 27 

 

5. Sản phẩm khảo nghiệm 

① Nước Hypoclorit điều chỉnh pH (nước Rena) 

② PBS (đối chiếu) 

 

6. Điều kiện tác dụng 

① Thời gian tác dụng: 0 phút, 1 phút 

   

7. Virus kiểm tra 

① Feline calicivirus (F9) 

 



8. Tế bào kiểm tra 

①Tế bào CRFK (dùng cho Feline calicivirus) 

 

9. Phương pháp khảo nghiệm 

1) Khảo nghiệm kiểm tra hiệu quả chống lại virus 

① Pha trộn sản phẩm khảo nghiệm với mỗi virus theo tỉ lệ 9:1, 

mỗi loại cho phản ứng sau 0 phút (tức là ngay sau khi cho thêm 

sản phẩm khảo nghiệm) và sau 1 phút. Dừng phản ứng thực hiện 

bằng cách thêm một lượng 1/10 dung dịch Natri thiosulfate 1M. 

② Khảo nghiệm đối chiếu được thực hiện theo cách tương tự 

bằng việc sử dụng PBS thay cho sản phẩm khảo nghiệm. 

③ Pha loãng tuần tự gấp 10 lần dung dịch sản phẩm khảo 

nghiệm và mỗi virus sau khi đã kết thúc phản ứng bằng MEM rồi 

lấy mẫu để xác định số virus còn sống sót. 

④ Đo độ lây nhiễm của số virus còn sống sót bằng cách: Cứ 1 tế 

bào đã được nuôi cấy vào 6 tấm kim loại thì tiêm một mũi 100µ 

mẫu dùng để xác định số virus còn sống sót, tiến hành hút virus 

trong vòng 1 tiếng trong lò ấp trứng chứa 5% CO2, ở nhiệt độ 

37ºC rồi lấp đầy chất dinh dưỡng agar 0.7% và nuôi cấy trong 3 

ngày.    

⑤ Sau khi nuôi cấy trong 3 ngày, tiến hành cố định tế bào bằng 

formalin 10%, nhuộm màu xanh metylen rồi đếm số lượng màu 

đen và tính toán độ lây nhiễm của virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Kết quả khảo nghiệm 

1) Hiệu quả chống lại virus đối với Feline calicivirus 

 Thu được kết quả khảo nghiệm như bảng dưới đây: 

Bảng 1: Hiệu quả chống lại virus đối với Feline calicivirus 

 

 0 phút 1 phút 

Chỉ số lây nhiễm log 

/ 0.1ml 

Chỉ số lây nhiễm log 

/ 0.1ml 

“Sản phẩm khảo 

nghiệm” 

< 1 < 1 

PBS 6,43 6,49 

 

 Chỉ số lây nhiễm của virus sau 1 phút thời gian tác dụng là dưới 

1 log đối với sản phẩm khảo nghiệm, là 6,49 log đối với PBS, 

hiệu quả chống lại virus có ích nhờ vào “nước Hypoclorit điều 

chỉnh pH” đã được thừa nhận. Giá trị tính toán của hiệu quả 

chống lại virus (6,49 log - 1 log) tối thiểu là 5 log (99,999%). Tại 

Nhật Bản không có giá trị tiêu chuẩn của tỉ lệ không hoạt động 

của virus, tuy nhiên tại châu Âu nếu việc giảm chỉ số lây nhiễm 

của virus từ 4 log trở lên được thừa nhận thì tức là nó “có hiệu 

quả khử trùng” nên sẽ được đánh giá là có hiệu quả ngăn chặn 

hoạt động của Feline calicivirus tại sản phẩm khảo nghiệm. 

 Tuy nhiên, tại khảo nghiệm này, ngay cả khi sản phẩm khảo 

nghiệm vừa mới tiếp xúc với dịch virus (biểu thị là 0 phút) thì đã 

đạt kết quả có thể phỏng đoán là có hiệu quả ngăn chặn hoạt 

động của các virus mạnh. 


