


O złocie
• Znane od tysięcy lat jako symbol bogactwa i władzy

• W Chinach znane i stosowane od 4500 lat (od 2500 p.n.e)

• Od  starożytności przypisywano mu cudowną moc uzdrawiania

• Właściwości bakterio -, wiruso- i grzybobójcze, odbudowuje kolagen

• Cenione jako surowiec w kosmetyce

• W organizmie ludzkim mamy ok. 10 mg, głównie w kościach

• Złoto jest obecne w plemnikach

• Wydalane jest z organizmu głównie z moczem (ok. 70 %),



O srebrze
• XVII w. używane do dezynfekcji wody, opisywane jako uniwersalny środek leczniczy, 

• 1901 r. pierwszy raz użyto koloidu srebra jako wewnętrzny środka antyseptycznego.

• Podczas I wojny światowej używane w celu zapobiegania infekcjom (przed 
antybiotykami)

• 1920 r. FDA (Food and Drug Administration) zatwierdziła używanie koloidów srebra 
jako środka antybakteryjnego.

• 2008 r. opublikowano antymikrobowe działanie nano srebra na wąglika.

• 2011 r. otrzymano eksperymentalny kompozyt dentystyczny, 

• 2012 r. wykazano ponad wszelką wątpliwość działanie przeciwpróchnicowe

• Bywa składnikiem opatrunków i bandaży

• Działa również stymulująco na wzrost i rozwój komórek.



technologia aXonnite®

• unikalny sposób otrzymywania metodą fizyczną zawieszonych w wodzie 
nanocząstek (koloidów) metali szlachetnych np. srebra aXonnite® Silver 
MPA (ang. Multi Point Active czyli Wielopunktowa Powierzchnia Aktywna) 
złota aXonnite® Gold MPA, czy półszlachetnych np. miedzi aXonnite® 
Copper MPA, w rozmiarach od 2-10 nm. 

• Dzięki rozdrobnieniu wzrasta ich powierzchnia aktywna i zdolność 
oddziaływania na mikroorganizmy już na poziomie atomowym.  Uzyskanie 
takich właściwości jest możliwe dzięki metodzie fizycznej w ramach 
technologii aXonnite®, której nie towarzyszą żadne chemiczne 
komponenty i procesy. 



Co wyróżnia aXonnite®?

• metoda otrzymywania 

• kształt i punkty styku

• czystość 

• skuteczność przy małych stężeniach

• właściwości

• ilość badań i testów skuteczności aXonnite®





Metoda i zakres produkcji
Fizyczna technologia 

aXonnite®

Metale:
Srebro
Złoto
Miedź
Platyna
Pallad
stopy metali

Czystość 4N – 99,99%



aXonnite® MPA, czyli cząstki z Wielopunktową 
Powierzchnią Aktywną



Kształt i punkty styku aXonnite MPA® vs. inne 

Cząstka kulista z 1 
punktem styku

Cząstka  płaska bez punktu styku Cząstka aXonnite® z wieloma punktami 
styku









Dlaczego aXonnite MPA®?
Srebro Jonowe aXonnite® Silver

biobójczość na średnim poziomie wysoka biobójczość 

silny reagent, może tworzyć np. toksyczne sole srebra –
siarczki

neutralny chemicznie, bez dodatków i stabilizatorów 
chemicznych

ulega reakcji fotochemicznej – reaguje na UV odporny na promieniowanie UV

---- duża powierzchnia czynna

100 000 x bardziej zanieczyszczone niż aXonnite Silver bez zanieczyszczeń chemicznych, 
jest wytwarzany z czystego srebra Ag / 99,99%/

aktywność: 
a/ w określonych warunkach 

(odpowiednia temperatura i wilgotność)
b/ malejąca w czasie

Wysoka aktywność



Gwarancja jakości
Nano-Tech Polska jako jedyny producent nanocząstek 

wytwarza je zgodnie z normą dla wyrobów medycznych



Cechy i zalety aXonnite MPA®
W odróżnieniu od srebra czy złota jonowego preparaty aXonnite® są:

• neutralne chemicznie, czyli nie wchodzą w niepożądane  reakcje z innymi
produktami, surowcami czy kosmetykami,

• nie wywołują reakcji alergicznych

• wykazują dużą powierzchnię czynną, gdyż  już niezwykle małe ilości  cząstek 
aXonnite® wykazują bardzo wysoką aktywność

• odporne na promieniowanie UV, w związku z czym nie powodują przebarwień 
na skórze

• pozbawione zanieczyszczeń chemicznych, bo zawierają czyste laboratoryjne 
srebro i złoto

• bezpieczne dla ludzi i środowiska naturalnego 



Badania aXonnite®
Metale aXonnite® są przedmiotem badań  w : 

• Zakładzie Genetyki Bakterii, Instytutu Mikrobiologii, Wydziału 
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, 

• W Katedrze i Zakładzie  Mikrobiologii i Immunologii Śląskiej Akademii 
Medycznej,

• Na Wydziałach Nauk o Zwierzętach i Fizjologii Roślin SGGW,

• W Specjalistycznym Laboratorium Badawczym ITA TEST. 

• Instytut Fizyki PAN

• Badania aparaturowe na probantach



badania wrażliwości bakterii na aXonnite Silver
/MIC oznaczono metodą  klasyczną w podłożu odpowiednim dla bakterii /



Narodowy Instytut Leków
Narodowe Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych

Zakład Biochemii i Biofarmaceutyków

aXonnite® Silver
- cytotoksyczność - brak

- genotoksyczność - brak

aXonnite® Copper
- cytotoksyczność - brak

- genotoksyczność - brak

aXonnite® Gold
- cytotoksyczność - brak

- genotoksyczność - brak

Cytotoksyczność - oddziaływanie na komórki Genotoksyczność - oddziaływanie na łancuchy DNA



właściwości cząstek aXonnite



• 10 x mniejsze od 
najmniejszych wirusów

• 200 x mniejsze od
najmniejszych bakteri

Wielkość nanocząstek aXonnite®

Rząd 6 atomów węgla 
to 1 nm = 10-9m



wielkość cząstek aXonnite

0, 1 nm

Orzech włoski

0,018 m

1nm

Kartka A4

0,18m

10nm

Człowiek 1,8 m

100nm

Autobus

przegubowy

18 m

Stadion Narodowy 

360m 

2000nm

Tor wyścigowy F1 

1800m

10 000nm

Atom DNA cząstka aXonnite Wirus Bakteria Krwinki czerwone



aXonnite® Gold - badania aplikacyjne
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Badanie wykonane przez: 

Skin Lab INTERNATIONAL 
Zakład badań aplikacyjnych i wdrożeniowych dla przemysłu kosmetycznego i chemicznego



aXonnite® Silver - badania aplikacyjne
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Badanie wykonane przez: 

Skin Lab INTERNATIONAL 
Zakład badań aplikacyjnych i wdrożeniowych dla przemysłu kosmetycznego i chemicznego



aXonnite® Copper - badania aplikacyjne
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aplikacji

MPa

Elastyczność  - 0,048%

Badanie wykonane przez: 

Skin Lab INTERNATIONAL 
Zakład badań aplikacyjnych i wdrożeniowych dla przemysłu kosmetycznego i chemicznego



Badania odporności wykonane na modelu zarodka kury po 

podaniu srebra aXonnite® Silver, dowodzą, że czynnik ten, 

zastosowany w odpowiedniej dawce, może działać w sposób 

aktywizujący stan odporności, a jednocześnie jest bezpieczny dla 

organizmu 

Badania na kurzych zarodkach 



badanie wrażliwości szczepu Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) na 
działanie aXonnite Silver w stężeniach 5 ppm i 25 ppm w czasie 1h i 4 h



badanie wrażliwości szczepu Candida albicans (ATCC 10231)
na działanie miedzi aXonnite Copper

drobnoustroje w stężeniu 10-8 wysiew po 15‘ wysiew po 3 h wysiew po 5 h 



Przekrój kości udowej kurczaka



Naczynia krwionośne kurczaka



Ścian komórkowa bakterii zbudowana jest z wielu substancji, jednak
wspólną cechą jest występowanie w ścianie komórkowej biopolimerów,
tworzących szkielet:

Działanie nanosrebra na bakterie

• celuloza
• chityna
• mureina

Ściana komórkowa 
bakterii

Mureina

Współna cecha wszystkich 
bakterii: występowanie 
biopolimerów


