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FOLIE VENTURESHIELD™ VS 7510 JAKO JEDEN ZE SPOSOBÓW 

ZABEZPIECZENIA ANTYBAKTERYJNEGO 

WNĘTRZA AMBULANSÓW SANITARNYCH 
 

 

Streszczenie: W wielu placówkach naukowych prowadzone są badania 

dotyczące eliminacji mikroorganizmów w karetkach pogotowia i środowiskach 

szpitalnych. Autorzy rozpoczęli badania, których celem była ocena skuteczności 

zastosowania folii VentureShield™ VS 7510 E, jako zabezpieczenia 

antybakteryjnego powierzchni stalowych. Do badań adhezyjnych wybrano 

szczepy bakterii: Pseudomonas aeruginosa oraz Enterococcus faecalis, które 

następnie inkubowano na badanym materiale. Stwierdzono, że badane folie 

VentureShield™ VS 7510 E gat. I i II mogą być stosowane jako zabezpieczenie 

stali gat. DC01. 

 

 

Słowa kluczowe: bakterie, adhezja, ambulans, folie antykorozyjne 

 

1. WSTĘP  

 

Wnętrze karetki pogotowia sprzyja adhezji i rozwojowi mikroorganizmów. Bakterie 

wyizolowane z powierzchni poszycia wewnętrznego ambulansu, tj. Pseudomonas aeruginosa  

i Enterococcus faecalis, mogą stanowić pewne zagrożenie dla pacjentów, szczególnie 

w stanach niedoboru odporności. Nie zawsze utrzymywany jest wysoki standard dezynfekcji 

wnętrza oraz znajdującego się tam sprzętu medycznego. Pomimo wielu starań i wdrażania 

kolejnych wytycznych, problem ten pozostaje aktualny na całym świecie. Przeprowadzane 

badania potwierdzają występowanie chorobotwórczych patogenów wewnątrz karetek 

pogotowia [1,2]. Ponadto eksploatacja osprzętu medycznego w trudnych warunkach 

powoduje, że są one narażone na uszkodzenia powłok zabezpieczających [3]. Z tego względu 

ważne jest zastosowanie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny inżynierii materiałowej 

i medycyny wewnątrz tego typu pojazdów. Należy zwrócić szczególną uwagę na dobór 

odpowiednich środków dezynfekcyjnych oraz stosowanych materiałów [4-6].  

W literaturze można znaleźć ekspertyzy dotyczące zachowania się mikroorganizmów na 

różnego rodzaju powierzchniach, m.in. foliach. Poczynając od tej stosowanej codziennie folii 

aluminiowej [7], przez  badania na folii miedzianej [8]. Ta ostatnia wykazywała właściwości 
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przeciwbakteryjne. Również w przemyśle motoryzacyjnym folie mają swoje zastosowanie. 

Służą one ochronie powierzchni lakierowanych przed uszkodzeniami, co pozwala na 

zwiększenie funkcjonalności zabezpieczonych powierzchni oraz zachowanie estetycznego 

wyglądu zewnętrznego przez dłuższy czas [9]. Warto zatem zastanowić się nad 

zastosowaniem folii VentureShield™ VS 7510 E, we wnętrzu karetki pogotowia oraz na 

powierzchniach stalowych w placówkach medycznych. 

 

2. CEL BADAŃ 

 

Autorzy pracy rozpoczęli badania oceniające skuteczność zastosowania folii 

VentureShield™ VS 7510 E, jako zabezpieczenia antybakteryjnego powierzchni stalowych 

wewnątrz ambulansu medycznego. Do badań wytypowano szczepy bakterii: Pseudomonas 

aeruginosa oraz Enterococcus faecalis. Dla porównania poziomu sterylności posłużono się 

dwoma gatunkami wyżej wymienionej folii, a badania prowadzono w dwóch różnych 

temperaturach. 

 

3. BADANIA WŁASNE 

 

3.1. Przygotowanie próbek 

 

W badaniach wykorzystano stal gat. DC01 w formie blachy zimnowalcowanej, która jest 

powszechnie stosowana w produkcji osprzętu medycznego. Skład chemiczny stali 

przeznaczonej do badań wg PN-EN 10130:2009 oraz wyniki analizy chemicznej 

przedstawiono w Tabeli 1. 

 

 
Tabela 1. Stal przeznaczona do badań wg PN-EN 10130:2009 oraz wyniki analizy chemicznej 

Źródło 

wyników 

Wagowa zawartość pierwiastków w stali gat. DC01, [%] 

C P S Mn Al. Si Cu Cr Ni Fe 

    
Wg PN-EN 

   10130:2009 
 

≤ 

0,120 

≤ 

0,045 

≤ 

0,045 

≤ 

0,600 
- - - - - reszta 

 

Wg analizy 

chemicznej 
 

0,070 0,020 0,016 0,490 0,034 0,060 0,056 0,013 0,032 reszta 

 

 

Ze stali wycięto próbki o wymiarach 100 x 100 mm. Na tak przygotowane próbki 

naklejono termoplastyczną folię poliuretanową VentureShield™ VS 7510 E o średnicy 7 mm 

(Rys. 1, Rys. 2). W badaniach zastosowano dwa gatunki I i II, których charakterystyka została 

zastrzeżona przez producenta.  
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Rys. 1. Folia VentureShield™ VS 7510 E 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Schemat próbki do testu adhezji 

 

Klej akrylowy o bardzo wysokiej wytrzymałości,  użyty do naklejenia folii, został dobrany 

przez producenta. Jako rozcieńczalnika użyto alkohol izopropylowy, a zagęszczaczem była 

żelatyna. Grubość nominalna folii i kleju wynosiła 210 μm, ciężar właściwy 240 g/m
2
, 

wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie 5400 N/cm
2
, 460%. 

 

3.2. Inkubacja bakterii 

 

Do badań adhezyjnych wybrano następujące szczepy bakterii: Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 29212 oraz Enterococcus faecalis ATCC 27853. Badanie adhezji polegało na 

inkubacji mikroorganizmów (gęstość 0,5, 2 i 4 McF) w 3 ml 0,9% NaCl na badanym 

materiale. Przed posiewem bakterii próbki zostały poddane procedurze sterylizacji 

powierzchniowej poprzez naświetlanie światłem ultrafioletowych (UV) przez okres 

24 godzin. Następnie dokonano kontroli jałowości płytek, po której posiano wybrane gatunki 

bakterii na określone powierzchnie. 

24-godzinną inkubację przeprowadzono w 25
o
C i 37

o
C, ze względu na zmienność 

temperatury w pojeździe medycznym. Po okresie inkubacji płytki z folią trzykrotnie przemyto 
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roztworem soli fizjologicznej (0,9% NaCl) i pozostawiono do wysuszenia. Do suchych  

powierzchni płytek przykładano podłoża odciskowe typu Coun-Tact® media (bioMerieux, 

Fr) celem badania jałowości powierzchni testowanych płytek. Po okresie 24 godzin zliczono 

ilość kolonii bakteryjnych na płytkach kontaktowych. 

 

4. WYNIKI BADAŃ  

 

Wyniki badań adhezji wybranych szczepów bakterii na stali pokrytej folią gat. I i II 

przedstawiono w Tabeli 2., podając ilość kolonii bakteryjnych przypadających na centymetr 

kwadratowy powierzchni (CFU/cm
2
 - colony forming unit/cm

2
) z uwzględnieniem różnych 

temperatur (25°C i 37°C). 

 
Tabela 2. Ilość kolonii bakteryjnych ulegających adhezji na powierzchni materiału badawczego 

[CFU/cm
2
] w różnych temperaturach 

Gęstość 

roztworu 

bakterii 

[McF] 

Gatunek I Gatunek II 

Pseudomonas 

aeruginosa 

ATCC 27853 

Enterococcus 

faecalis 

ATCC 29212 

Pseudomonas 

aeruginosa 

ATCC 27853 

Enterococcus 

faecalis 

ATCC 29212 

25°C 37°C 25°C 37°C 25°C 37°C 25°C 37°C 

0,5 0 0 3 5 0 0 0 0 

2 0 0 4 10 0 0 0 20 

4 0 0 10 17 0 2 0 20 

 

Na analizowanych powierzchniach zaobserwowano brak lub niewielki wzrost 

wytypowanych patogenów. W temperaturze pokojowej, tj. 25°C, folia gat. II wykazywała 

niższy poziom skażenia Enterococcus feacalis. 

 

5. DYSKUSJA WYNIKÓW 

 

Mobilny charakter pracy karetki pogotowia oraz stosowanie silnych środków 

dezynfekcyjnych sprzyjają zarówno procesowi korozji, jak również adhezji i rozwojowi 

różnych mikroorganizmów. W każdej jednostce wykorzystującej ambulanse obowiązują 

zasady, których celem jest utrzymanie właściwego poziomu sanitarno–epidemiologicznego. 

Pomimo tego nadal występuje problem niedostatecznej sterylności w tego typu pojazdach. 

W wielu placówkach naukowych prowadzone są badania nad zapobieganiem wzrostu oraz 

eliminacją patogenów [4, 8]. 

Pseudomonas aeruginosa oraz Enterococcus faecalis to jedne z najbardziej 

rozpowszechnionych szczepów bakterii występujących na powierzchniach sprzętu 

medycznego. W wyniku przeprowadzonych analiz ich adhezji na przygotowanych próbkach, 

stwierdzono brak lub niewielki wzrost mikroorganizmów. Większym poziomem sterylności 

cechowały się próbki po inkubacji w temperaturze pokojowej (25°C). Natomiast porównując 

występowanie obu szczepów bakterii, patogeny Pseudomonas aeruginosa cechowały się 

niższym stopniem adhezji. Wyniki te wskazują, że wyższa temperatura sprzyja adhezji 

mikroorganizmów. Podczas gdy różnice występowania poszczególnych szczepów bakterii 

mogą wynikać z innych zakresów ich oporności na czynniki zewnętrzne. 

 

6. WNIOSKI  

 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, co następuje:  

1. Powierzchnia pokryta folią gat. I i II skutecznie chroni przed adhezją Pseudomonas 

aeruginosa w badanym zakresie gęstości posiewu.  

2. Folia gat. II wykazywała niższy poziom skażenia Enterococcus feacalis.  
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3. Badane folie VentureShield™ VS 7510 E gat. I i II mogą być stosowane jako 

zabezpieczenie stali gat. DC01 we wnętrzach ambulansów sanitarnych i środowisku 

szpitalnym. 

Nowoczesne techniki sterylizacji i dezynfekcji wnętrz pojazdów medycznych są 

niewystarczające, aby wyeliminować ryzyko pojawienia się infekcji. W pracy ukazano nowe 

możliwości w zakresie zabezpieczenia antybakteryjnego powierzchni. 

Wyniki badań potwierdzają, że folie VentureShield™ VS 7510 E mogą być wykorzystane 

jako zabezpieczenie wnętrza ambulansów sanitarnych, a także w środowisku szpitalnym. 

Biorąc pod uwagę również wcześniejsze wyniki [6], można wnioskować, które materiały 

najlepiej byłoby zastosować w tym obszarze, jako dodatkowe zabezpieczenie antybakteryjne 

w przypadku ewentualnego uszkodzenia folii. Jednak konieczne będą dalsze badania 

uwzględniające również działanie środków dezynfekcyjnych na daną powierzchnię. 
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FILMS VENTURESHIELD ™ VS 7510 AS A WAY 

THE ANTIBACTERIAL PROTECTION OF SANITARY AMBULANCES 
 

 

Abstract: Many educational institutes conduct experiments in order to eliminate 

pathogens in ambulances and hospital environments. The authors started 
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a research which aim was to assess the effectiveness of protecting steel surfaces, 

covered of film VentureShield ™ VS 7510 E. Two strains of bacteria: 

Pseudomonas aeruginosa and Enterococcus faecalis were selected for the test 

adhesive and were cultured on tested material. It has been found that the examined 

VentureShield™ VS 7510 E film, grades I and II, may be utilized as the DC01 

steel protection.   

 

 

 

 

 

 

 


