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Vec
Nebezpečné výrobky

Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii. Ide
o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 897/19
názov: Hand Soap Cars, Liquid soap – tekuté mydlo pre deti
značka: Disney
typ výrobku: Product ref.: EN 002
výrobná dávka/ čiarový kód: LOT572/3M013MS1, 5 206642 000094
krajina pôvodu: Grécko
výrobca: Delkam Group, Athen, Greece
popis: 300 ml, plastová fľaša v červenom obale s obrázkom na prednej strane a s bielym
dávkovačom, viď obrázky
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Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy (2 000 000
KTJ/g) a tiež bola zistená prítomnosť patogénnych mikroorganizmov (Pseudomonas
putida, Pseudomonas stutzeri, Klebsiella oxytoca, Citrobacter freudii, Enterobacter
cloacae), čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Výrobok môže
spôsobiť rôzne infekcie hlavne u rizikových skupín spotrebiteľov.

2. hlásenie č. 900/19
názov: Eyelash booster, Eyelash growth serum – sérum na rast rias
značka: Care 4 lashes
typ výrobku: art. 01370
výrobná dávka/ čiarový kód: batch: 20190327, čiarový kód: 6438192003105
krajina pôvodu: Čína
výrobca: Shenzhen Rongxinhui Tech Co., Ltd., 3 rd Floor No. 23 Yangmei Road, Bantian
Longgang Shenzhen, Hong Kong
popis: 3 ml, sérum sa nachádza vo fľaštičke, ktorá je zabalená v kartónovej škatuľke, viď
obrázky
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Výrobok obsahuje farmakologicky aktívnu zložku – Bimatoprost. Táto zložka nie je
uvedená ani v zozname zložiek. Vyššie uvedený výrobok nie je bezpečný, čo je v rozpore
s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch v znení neskorších predpisov. Výrobok môže vyvolať: svrbenie, opuchnutie,
zápal očných viečok, bolesť očí alebo alergickú reakciu.

3. hlásenie č. 933/19
názov: DUBAI GOLD tattoo ink – farba na tetovanie
značka: WORLD FAMOUS TATTOO
typ výrobku: REF WFDG1
výrobná dávka: Batch WFDG181704
krajina pôvodu: USA
výrobca:WORLD FAMOUS TATTOO Ink, 460A Greenway Industrial Drive, Fort Mill
29708 USA, United States
popis: fľaška s pigmentom s označením značky a šarže a dátumu spotreby: BATCH B 20207,
exp. 05/14/21, viď obrázok
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Výrobok obsahuje látky - Anisidine (74 mg. kg-1) a Toluidine (50 mg. kg-1 ), čo nie je
v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na
bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on
requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci
zistenia výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.
V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.
Informáciu ohľadom zistenia uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej
republike zašlite na e-mail janka.kisacova@uvzsr.sk do 12. 7. 2019.

S pozdravom

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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