ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

TASR, SITA
Bratislava, 1. 8. 2013

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných
výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre
nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Holandsku a v Španielsku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 930/ 13
názov: „Yypouavinha Wet wipes“ – vlhčené utierky
značka: Disney
výrobná dávka/typ: PRINCESS (ref. No.: 1484865, batch: 1025)
čiarový kód: 5944508125306
krajina pôvodu: neznáma
popis: 15 ks, modro-ružový obal s obrázkami Disney princezien a nápisom Disney na prednej
strane obalu, viď obrázky

Na výrobku je v zozname zložiek uvedená látka IPBC ((Iodopropynyl butylcarbamate),
ktorá nie je povolená do výrobkov pre deti do 3 rokov. Výrobok nie je v súlade s prílohu
č. 5, (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č.
56) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch v znení neskorších predpisov.
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Pri výrobkoch, ktoré sa nezmývajú a zostávajú na pokožke, môže IPBC penetrovať cez
pokožku detí a môže nepriaznivo pôsobiť na funkciu štítnej žľazy.

2. hlásenie č. 943/ 13
názov: „Bioprogram Newgex“ – regeneračný krém pre permanentný make-up a tetovanie,
výrobok pre profesionálne použitie
značka: Biotek
výrobná dávka/typ: Lot IB05401, exp. 2015-08
krajina pôvodu: Taliansko
popis: 4 ml biele vrecko, balenie: biela kartónová škatuľa s 50 ks, viď obrázky

Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia látky cetrimide (1%). Táto látka sa
nachádza v prílohe č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických
výrobkoch, položka č. 44) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009
o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke
Európskej komisie - (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).

S pozdravom

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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