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Action assessment of the "Hígén +99" distríbuted by
C. s. G. Kft.

Expert's statemeftt

The National Public Health Cente/s Central Water Hygiene Department was requested by C. S. G. Kft.

to test the effectiveness of the "Hígén +99" bactericidal chemical distributed by the said company, The
test sample was §ent to the testing laboratory in a 1 litre package. The Customer requested the 1 ml/l
and 2 ml/l concentration solutions be tested with a contact time of 5 minutes.

1, Method

The chemical was added to water samples, inoculated with microorganisms for the tests, in the two
calibration concentrations. The water samples were agitated for 5 minutes, then the reaction was
stopped and the decrease of CFU (colony forming units) count of the test microorganisms was examined.
All reactions were performed in two parallel tests,

Test microorganisms:

- Escherichia coliHNCMB 35033 (hereinafter: E. coli)
- Pseudamanas oeruginoso HNCMB 17a554 (hereinafter: Pseudomonas aeruginasa)

TheCFUcountofthe E.coliandthePseudomoncsaeruginosoWeresetto300000cFU/100mland34000
CFUl100 ml respectively.

The CFU count was tested in accordance with the following standards:

- E. coli: MSZ EN lSO 9308-1:2OO1

- Pseudomanas aeruginasa: MSZ EíV lSO í6266

Following the calibration of the active ingredient and after the elapse of the contact time, the free and
bound chlorine content of the sample was tested according to the MSZ EN lSO 7393-3:2000 standard,
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2. Results

2.1. The free and bound chlorine content of the samples

Currently there is no established limit for the free chlorine content of potable water, but water utility
companies usually set the concentration of free chlorine to 0,1-0.5 mg/l. Government Decree ZaL/2aOt
(X. 25.} on quality standards for potable water and on rules of quality control sets the upper limit of the

bound chlorine content of potable water at 3 mg/l.

Decree 37/1996 (X. 18.)of the Ministry of SocialWelfare on the public health conditions of establishing

and operating public baths sets the upper limit of the free chlorine content of pool waters as 1 mg/l,

and that of the bound chlorine content as 0.5 mg,/l.

The free and bound chlorine content of each sarnple was measured directly after calibration of the

active ingredient and after the elapse of the contact time. No statistical difference could be

demonstrated between the chlorine samples taken from the same solution at different times. The

bound chlorine content of each sample was below the detection limit value. The free chlorine content
met the (recommended) lirnit values for potable water and pool water in each sample. No statistical

difference could be demonstrated in the free chlorine content of the various samples, in case of samples

of identical active ingredient concentration. The free chlorine content of the samples of 1 ml/l active

ingredient concentration was 0,33 mg/l on average. The free chlorine content of the sampíes of 2 mlll
active ingredient concentration was 0.69 mg/l on average.

2.2. The effectiveness of the 1 ml/l concentration solution of the chemical
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7,3. The effectiveness of the 2 ml/l concentration solution of the chemical
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3. Evaluation

A criterion of the effectiveness of the disinfectants is that the chemical decrease the cFu count of the
test microorganisms by at least 3 orders of magnitude after the recommended contact time.

The 1 m/l solution of the chemical named "Hígén +99" after 5 minutes of contact time

- reduced the E, coliCFU count by 5 orders of magnitude and

- reduced the Pseudomonas aeruginosa count by 3 orders of magnitude.

The 2 mlll concentratlon solution of the chemical after 5 minutes of contact time

- reduced the E, coliCFU count by 5 orders of magnitude and
- reduced the Pseudomonas aeruginoso count by 3 orders of magnitude.

The chemical, under the conditions applied, is effective against the t€sted bacteria.
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A C. S. G. Kft. áltat forgalmazott,,Higén +99" vegyszer baktericid
hatásvizsgálata

Szakvélemény

Az Országos Közegészségügyi Kózpcllt Vízhigiénés Osztálya felkÉrést kapott a C. S, 6, Kft-től, hsgy
vizsgáda be a cég által forgalmazott ,,Higén +99" elnevezésű vegyszer baktericid hatásosságát. A
vizsgálati rninta 1 literes kíszerelésben érkezett a vizsgáló laboratóriumba. A Megbízó kérte a szer ],

ml/l, valamint 2 ml/l koncentrációjú oídatának vizsgálatát, 5 perc behatási idővel.

1, Módszer

A teszt mikroorganizmusokkal beoltott vízmintákhoz kétféle bemérési koncentrációban hozzáadtuk a

vegyszert. A vízmintákat 5 perdg kavertettük, rnajd leállítottuk a reakciót és vizsgáltuk a teszt
mikroorganizmusok csíraszárnának (TKE, telepképző-egység} csókkenését, Minden reakciót két-két
párh uza mosban végeztün k.

T€§zt mikroorganizmusok:

- Esdlerichio coli HNCMB 35033 {tcvábbiakban; f. roííi
, Pseudomonas aeruginoso HNCMB 170554 (továbbiakban. Pseudomonas aeruginasa|

§,z E. calicsíraszánnát 300oo0 TK[/100 ml. a Pseudo,nonfi§ aeruginosa csíraszámát 34o00 TKE/lOCI ml_

re állítottuk be.

A csíraszámot a követkerő srabványok szerint vizsgáltuk:

- E. cati: MsZ EN lSü 93O8-1:2ü01

- Pseudomanas aerugínosr: MSZ EN t§O 16266

A hatoanyag bemérése után közvetlenül, valamint a behatási idő elteltével vizsgáltuk a minta szabad
és kötött klórtartalmát az MSZ EN lSO 7393-3:2000 szabvány szerint.
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2. Eredmények

?.t, A mirrhí}r szaírad ós lrőtött lilórtartalnra

Azivóviz szabad klór tartalmának jelenleg nincs megszabott határértéke, azonban a vízszolgáltatók a

szabad klór koncentrációját általánosan 0,].-0,5 mgllértékre állíüák be. Az ivóvíz minőségi

követelményeiről és az ellenőrzés rend.iéről szóló,2CI7/20il1. {X. 2§.} Karmányrendelet aE ivóvíz

kötött klúrtartalmának felső határértékét 3 mll-ben szabja meg.

h 37l1s96. {X. 18-} NM rendelet a közf{]rdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi

feltételeiről a medencevíz szabad klórtartalmának felső határértékét 7 mgll, a kötött klórtartalom
felső határértékét pedig 0,5 mg/l-ben szabja meg.

Minden minta szabad és a kötött klórtartalmát visszamértúk a hatóanyag bemérése után közvet}enül,

és a hatásidő után. Statisztikai különbséget rrem mutattunk kiegyazcn oldat különböző időpontokban
vett klórffiintái között. A kötött którtartal6m minden mintában a kimutatási határérték alatt volt. A

szabad klórtartalom minden mintában megfelelt az {ajánlott} ivóvíz- ílletve medencevíz,

határértékeknek, A különböző rninták szabad klórtartalmában, azonos hatóanyag-koncentrációjú

o|datok esetén statisztikai külónbséget nem }ehetett kimutatni. Az 1 ml/l hatóanyag-koncentrációjú

minták szabad klónartalrna átlagcsan 8,33 mgll volt, A 2 ml/l hatóanyag-koncentrációjú minták

szabad klórtartalma átlagosan 0,69 mg/l volt,

2.2. Á vcgyszer 1. nl/l kgnecntrációiú oidaünak lraLisoss,ága

E. colitrKEÍ 1ü0 mli

kontrollminta 3o0000

kezelt minta 0

Ettávolítási arány {%} >99,999

Pseudomonos aeruginosc (TKE/ ].BO ml}

kontroliminta 3400CI

kezelt minta 3"0

Eltávolítási arány {%} 99,971

2.3. Á vc§/szer,2 nrt/l ktrrrcetrtr"írcióiú oldatárrak lrat{sossága

E- coli{rKE/ 10ü ml)

kontroll rninta 300ü00

kezelt minta 0

Eltávolítási arány {%}
:OG OO0

Pseudomonas aerugincsa {TKE/ 1O0 ml}

kontroll mínta 34000

kezelt minta 3

Iltávolítási arány {%} 99,99].
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3" Ertélrelés

A fertőtlenítőszerek hatásosságának kritériuma, hogy a szer az ajánlott behatási idő után legalább 3

nagyságrenddel esökkentse a teszt-ínikroorganizm usok csíraszámát.

A,,Higén +99"elnevezésű vegyszer 1 mfl koncentrációjú oldata 5 perc behatási idő után

- 5 nagyságrenddel csökkentette al E. cali-csíraszámot és
- 3 nagyságrenddel csökkentette a Pseudomonas aerugincso-csíraszámot.

A vegyszer 2 mlll koncentrációjú oldata 5 perc behatási idő után

- 5 nagyságrenddel csökkentette az E ro/tl-csíraszámot és
- 4 nagyságrenddel csökkentette a Pseudamonas aeruginoso-csíraszámot,

A vegyszer az alkalmazott körülmények között hatásos a vizsgált baktériurnok ellen"

)
Dr. Márta

l"l*tJ^-
schuller Dóra
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