




 

Voorwoord 

Dit eindrapport is opgesteld bij MRIGlobal voor het werk uitgevoerd onder MRIGlobal Tast NO. 

311624.01.001, "Verificatie van de effectiviteit van Active Pure Technology bij decontaminatie van 

SARS-CoV-2" 

Er werden testapparatuur geleverd aan MRIGlobal, LLC voor de uitvoering van het programma. De 

experimentele fase van deze taak werd op 18 mei 2020 geïnitieerd door MRIGlobal en eindigde op 19 

juni 2020. 

De studieleider van het programma was Rick Tuttle. De uitvoering van de studie werd begeleid door 

Carl Gelhaus, Ph.D, Luca Popescu, Ph.D, Kristen Solocinsky, Ph.D, Sam Humpries, en werd geleid door 

William Sosna. 

De onderzoeken werden uitgevoerd in overeenstemming met de MRIGlobal QA-procedures. Alle 

operaties die betrekking hadden op zijn onderzoek, tenzij specifiek gedefinieerd in dit protocol, 

waren procedures, en eventuele afwijkingen werden gedocumenteerd. 

 

 



 

Sectie 3 
Testsystemen en -methoden 
 
3.1. Uitrusting 
Testapparatuur 
Het ActivPure-desinfectiesysteem voor de hele kamer maakt gebruik van Active Pure-technologie en 

is een draagbaar luchtzuiveringssysteem met afmetingen van ongeveer L30cm x B23cm x H30cm (FA 

279). Het systeem genereert krachtige oxidanten die bacteriën, virussen en geuren vernietigen 

zonder het gebruik van chemicaliën.Het systeem recirculeert lucht in de kameromgevingen met de 

gewenste volume stroominstelling van 300 cfm met behulp van door een ventilator geforceerde 

luchtstroom. Het ontworpen systeem zuivert lucht en oppervlakken tot 279 m². Wanneer lucht het 

systeem binnendringt, komen zuurstof- en watermoleculen in de lucht de eenheid binnen via een 

honingraatmatrix die de moleculen omzet in krachtige oxidatiemiddelen die worden vrijgegeven in 

de kamer en die virale verontreinigingen van biologische oorsprong vernietigen. De Active Pure-unit 

werd geleverd aan MRIGlobal, LLC en was ingesteld voor een luchtrecirculatiestroom met één 

snelheid (300 cfm). De nit was ook een uitrusting met een aan / uit-schakelaar en een ActivePure aan 

/ uit-schakelaar voor selectie tussen alleen blower-werking of gecombineerde en Active Pure-werking 

om te testen 

SARS-CoV-2 (USA-WA1 / 2020) werd verkregen van de universiteit van Texas Medical Branch (UTMB) 

uit een isolatie van een patiënt die naar een geïnfecteerde regio van China reisde en de klinische 

ziekte ontwikkelde (COVID-19) januari 2020 in Washington, VS. Van het volledige genoom van USA-

WA1 / 2020 is de sequentie bepaald. Het isolaat-GenBank: MN985325 en na één passage in Vero-

cellen GenBank: MT020880. Van het volledige genoom van SARS-CoV-2-stam USA-WA1 / 2020 is de 

sequentie bepaald na vier passages in samenwerking met Database for Reference Grade Microbial 

Sequence (FDA-ARGOS; GenBank: MT246667). Elke injectieflacon die bij het onderzoek wordt 

gebruikt, bevat ongeveer 0,5 ml cellysaat en supernatant van niercellen van Cercopithecus aethiops 

die zijn geïnfecteerd met SARS-CoV-2-isolaat USA-WA1 / 2020. 

3.2 Methoden 
Testbeschrijving 
MRIGlobal heeft testkarakterisering uitgevoerd van een enkel Active Pure Portable 

luchtzuiveringssysteem in oppervlakte de contaminatie proeven om de logboekreductie van 

destructief doden te evalueren tegen een envelopvirus (SARS-CoV-2) stam USA-WA1 / 2020. Alle 

testen werden uitgevoerd in een biologische klasse 3 faciliteit in MRIGlobal, Kansas City, Missouri. De 

biologische veiligheidskast heeft interne afmetingen van 15,24 cm x 10,16 cm x 10,16 cm, met een 

verplaatsingsvolume van ongeveer 29 m². De kast is gecertificeerd voor veiligheid en  voor lekvrije 

integriteit. Voor het testen van de Active Pure-unit werd de kast afgedicht met de uitlaat- en 

filterluchtinlaatopeningen afgedekt met stalen platen met pakkingen voor isolatie en testen onder 

statische omstandigheden zonder stroming in de kast. De Active Pure-eenheid werd in het midden 

van de bioveiligheidskast geplaatst met positiemarkeringen op de bodem van de kast voor een juiste 

plaatsing en uitlijning voorafgaand aan elke test. De eenheid werd getest op doeltreffendheid van 

virale oppervlakvernietiging met behulp van roestvrijstalen testcoupons van 1 "x 3" x 1 "mm die 

waren geïnoculeerd met SARS-CoV-2. Testcoupons werden elk geïnoculeerd met 200 µl SARS-CoV-2 

voorraadsuspensie in een steriele klasse 2 biologische veiligheidskast.  

 



 

 

 

Individuele testcoupons werden in met testidentificatie gemerkte steriele petrischalen geplaatst en 

uit een standaard virale voorraadsuspensie geïnoculeerd met 200 ml SARS-CoV-2-virus met behulp 

van een gekalibreerde micropipet. De virale suspensie werd vervolgens gelijkmatig over het 

oppervlak van de testcoupons gecoat met behulp van steriele cel verspreiders. Gecoate testcoupons 

werden aan de lucht gedroogd onder standaard laboratoriumomstandigheden in de biologische 

veiligheidskast van niveau 2 voorafgaand aan blootstellingstests. Bijkomende positieve 

controlecoupons werden op dezelfde manier bereid en werden onderworpen aan dezelfde 

omgevingscondities en tijdsverloop als testcoupons zonder te zijn blootgesteld aan blootstelling aan 

ActivePure-technologie. De positieve controlecoupons dienden als virale concentratiestandaarden 

om de werkzaamheid van het systeem bij het deactiveren van het SARS -CoV-2-virus uit testcoupons 

te bepalen. 

Voor elke test werd een set van drie met SARS-CoV-2 geïnoculeerde testcoupons op de vloer van de 

bioveiligheidskast geplaatst bij de uitlaat van de Active Pure-unit en onder een hoek van 45 ° ten 

opzichte van de buitenbehuizing van de ventilator om directe luchtstroom turbulentie. Een diagram 

van de testopstelling wordt getoond in figuur 1.  

                Figuur 1. Diagram testopstelling Active Pure systeem 

De tests werden uitgevoerd gedurende drie (3) blootstellingstijden van 1, 3 en 6 uur. Testcoupons 

werden tijdens het blootstellingsproces aan de Active Pure-technologie onderworpen. Positieve 

controlecoupons werden onderworpen aan hetzelfde belichtingstijdverloop waarbij alleen de stroom 

van de ventilator van de unit operationeel was met actieve Pure Technology operationeel. Dit 

leverde een gemeenschappelijke en gestandaardiseerde testcontrole op voor alle systeemtests 

gedurende elk tijdsverloop en een nauwkeurige beoordeling van de effectiviteit van de ActivePure 

virale deactivering van de testeenheden. Een testmatrix wordt getoond in Tabel 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sectie 4. 
Monsteranalyse en resultaten 
 

Stamvirus dat werd gebruikt voor test- en controlecoupon-inoculatie (SARS-CoV-2, stam USA-WA1 / 

2020 werden in concentratie getitreerd door seriële verdunning om de 50% weefselkweek 

infectieuze dosis (TCID50) te verkrijgen. Dit werd uitgevoerd om ervoor te zorgen dat er voldoende 

concentratie en hoeveelheid virus beschikbaar was voor testen. Voor celland-virusculturen werd 

steriel DMEM (mediatech) aangevuld met 7% foetaal runderserum (HyClone), GlutaMax (Gibco) en 

penicilline-streptomycine-neomycine-antibiotica-mengsel (Gibco) gebruikt. Vero E6-cellen 

(apenniercellen verkregen van ATCC (CRL-1586) werden gebruikt voor assays met ASFV. Alle cellen 

werden gehandhaafd bij 36 ° C - 38 ° C en 5% CO₂ in een vochtige atmosfeer, en de cellen werden 

gezaaid in kolven en vermeerderd tot 96 putjesplaten voor titratie van SARS-CoV-2-virus. Cellen 

werden geïnfecteerd met virale couponmonsterextracties bij 70% confluentie en waargenomen op 

de aanwezigheid van cytopathisch effect (CPE) gedurende vier (4) tot vijf (5) dagen na infectie. A 10X 

seriële verdunning van virale extractie van couponmonsters werd toegepast op celassayplaten met 

een verdunningsfactor tot log 8 voor de aanwezigheid van virale groei in de gastheercellen van de 

plaat. De plaat werd geïnoculeerd met 5 replicaten van monsters op elk verdunningsniveau, met elke 

rij van repliceert 10 x meer verdund dan gebruikt in de voorgaande rij voor detectie van virale cel 

besmetting. Uitlezingen van virale propagatieplaten werden uitgevoerd onder hoge 

intensiteitsvergroting van elke plaatcel voor de besmettelijkheid van de virale gastheercel en 

geregistreerd op een monster testlogboek voor positieve (+) of negatieve (-) virale voortplanting. 

Gegevens werden ingevoerd in een Reed Muench-berekening voor het meten van enkele 

concentraties en bepaling van de TCID50-cultuur (50% weefsel) infectieus van een virus 

 

Test Resultaten 

Couponbereiding inclusief SARS-CoV-2-inoculatie, testen van blootstelling aan drogen, extracties en 

cel bepaling werden uitgevoerd in een steriele biologische veiligheidskast van klasse 2. Na een virale 

incubatieperiode van 4 dagen op de plaat werden de platen gelezen op virale ineffectiviteit en 

werden de gegevens geregistreerd op TCID 50 testlogboeken. De resultaten werden ingevoerd in een 

Reed Muench data-analyseprogramma voor resultaten en vergelijking van positieve testcontrole 

monster virale titer couponconcentraties met Active Pure blootgestelde testcouponresultaten. Een 

grafiek die de gemiddelde efficiëntie van de logboekreductie van de Active Pure-technologie laat zien 

bij het deactiveren van een set van drie (3) SARS-CoV-2-geïnfecteerde roestvrijstalen coupons. De 

logboekreductiegegevens tonen de gemiddelde virale deactivering van de testcoupon in verhouding 

tot de gemiddelde positieve controlecoupons (niet-Active Pure blootgesteld) over elke 

blootstellingsperiode, en worden getoond in Figuur 2. 

 

 

 

 



               Figuur 2. Testresultaten efficiëntie reductie Active Pure op SARS-CoV-2    

De omgevingscondities van laboratoria in MRIGlobals BSL 3 laboratoria worden continu gemonitord 

en de gegevens worden gelogd met behulp van een Amegavieuw data capture systeem. De 

temperatuur in het laboratorium en vochtigheidsomstandigheden voor elke test, evenals de log en 

procentuele reductie-efficiëntie van de actieve pure eenheid worden weergegeven in tabel 2. 

 

               Tabel 2. Getabelleerde testresultaten, testparameters en omgevingscondities 

 

Het testen van de Active Pure-unit toonde een substantiële virale reductie van SARS - CoV-2 op 

testcoupons voor de 3 en 6 uur durende test met resultaten van respectievelijk 93,27% en 97,95%. 

De blootstellingstest van 1 uur toonde geen virale deactiverend efficiëntie van het actieve zuivere 

systeem aan bij het verlagen van de virale concentraties van testcoupons in vergelijking met 

positieve controlecoupons 

 

 



Sectie 5 

Kwaliteitsverzekering 
 

5.1. Type studie 
Deze studie werd uitgevoerd met behulp van gevestigde Standaard operatieprocedures, bij 
MRIGlobal 
In Kansas City, MO en alle gebruikte procedures waren technisch geldig in overeenstemming met 
MRIGlobal Standard Operation Procedures en / of laboratoriumprocedures. 
 
5.2. Standaard operatieprocedures 
Het onderzoek werd uitgevoerd volgens de relevante standaardprocedures en / of 
laboratoriumprocedures van MRIGlobal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sectie 6 
Locatie van onderzoeksgegevens 

Exacte kopieën van alle onbewerkte gegevens, correspondentie, records, definitief protocol, 

wijzigingen en afwijkingen en alle andere studiedocumentatie die nodig zijn voor de reconstructie 

van de studie zijn gearchiveerd op MRIGlobal. Alle onbewerkte gegevens (inclusief originele 

onderzoek verslagen, gegevensbladen, werkbladen en computeruitdraaien) worden gearchiveerd 

door MRIGlobal. 

De FA 279 de unit waarmee deze test is uitgevoerd 

  www.deepcleanairproducts.nl 


