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Ptyn do mycianaczyfi
zgloszony Przez

TENZI Sp.z.o.o
Skarbimierzyce22
72- 002Doluje

Certyfikat ISO 9001:2000 Nr 80606602
w zaKfesle:
zdrorvia ludzi'
baclania$plvr1,u kosmetr,korv i r1,-r-robolvchemii gospodarczej na..bezpieczenshlo
opraco*vrvanie
rnikrobiologiczne.
Ba.lania
z
nonnimi.
i
zgtdno3ci
bactanrrlasnoSci uzl,tkowvch
specl'fikacji technican,vchi badania'nodv.

z badaridennatologiczrychNr B - 11879/755110'7
Sprarrozdanie

oraz probki laboratoryjne
Zleceniez nadanymnulnerelnNr B - 1487917551107
wyrobu w opakowaniu zastgpczyrn.

1.

Podstawa
wvkonania badafi

Skladjako$ciowywyrobu (zal4czniknr I ).
ch clo
rn i iloscionun przeslanr
skladem.iakoSciorir
z deklarorvanvrn
Za zgodnoSc
ponosi
Zleceniodarvca.
badanprobekodpoliedzialnoSc

Pr6bka do badarilaboratoryjnych
Wygl4d:
2.

Charakterystyka
wyrobu

przezroczysta

ciecz

koloru

rozowego

o

zapachu

charakterystycznym dla uiffi ch komponent6w.
Opakowinie handlowe: butelka z tworzywa sztuczrego o pojemnoSci 1l
oztraczona zgodnie z obowi4zujqcyml przepisami.

Deklarowane

3. przeznaczenie

Wyrob przeznaczony do mycia naczyh.

wyrobu
I

4. Zakres badafi

OkreSlenietolerancji XlU., czlowieka na badany preparat na podstawid
wyniku badaf dermatologicznychtestemkontaktowym p6lotwartym.

Badania prowadzone zgodnie z Procedur4 Badawczq 07/ DA przez
f,.

Metoda badafi

lekarza dermntologa w grupie

20 probant6w - ochotnik6w metod4 pr6b

kontaktowych - testem p6lotwartym.

llufxh" pniltuntdu-t;chotniktbr dokonunS':,14t;dnie:, &'ocedunl li*dmt'ci,t1
02/ DA przez lekarzu derntutulol4u i tut'i,i4lgilnieniemlleklmucii Helsiriskiei i,
polskinti, ,E, 'rj't1.cxt1ynsi
1964 r. (i, p6*nieis;1'ni ur"u1telnieniuni),1n'xepisrurti
L'OL I PA i, attstosott;turi ur t li ry'l t:ri it t' u't t 1t'
xefi i x't'l tlt:7efi .
Do badan wytypowano 20 os6b ( 20 kobiet ), y7tyrn 20 osob z dodatnirn

Dob6r probant6w
6.

- ochotnik6w do

wywiadem alergologicznym.

badarfi
W grupie tej:
o

2adnaz osob nie miala udokumentowanejnadwra2liwoSci,jak rowniez w
wywiadzie nie zglaszala niepoz4danych reakcji na poszczegolneskladniki
badanegowyrobu.

314
Sprawozdaniez badatrdermatologicnych Nr B - 14879/755I/07

Wszystkie osoby zglasz'aNy wywiadzie wystgpowanie r6znego rodzaju
niepoZ4danychreakcji skory

niektore stosowane kosmetyki i preparaty

myj4ce.
Sk6raw miejscunakladaniatestu(ramionapo stroniewyprostneji plecy)byla
prawidlowa, bez 2adnych zmianchorobowych.
Uczestniczqcym w badaniach nie stawiano zadnych specjalnych wymagafr,
wychodzqp z zalozeni4 2e naleiry badad dzialanie tego typu wyrobu w normalnych
warunkactq w kt6rych bgdzie on w praktyce stosowany. Naleiy jednak doda6,2e na
wyniki badafrmoge miec w wyj4tkowych przypadkachwplyw takie czynniki jak:
dieta zywieniowa, indywidualne upodobaniq tryb Lrycia, rodzai wykonywanej
pracy, stres oraz warunki $rodowiska naturalnego itp'
Zgodnie z hoceilarq Batmtczq A7/ DA.
Badany wyr6b . ndfroszono w postaci lYo razttyoru wodnego, na tcrqzki

1

(Whatmann

3),

kt6re

umocowywano

plastrem

porowatym

Spos6b

bibulowe

prowadzenia

hypoalergicznym (chirurgicznym) na ramionach po $ronie wyprostnej lub na

badafr

plecach.

Pr6by zdejmowano po 4Sh. Pierwszy odczyt bezpo5redniopo zdjgoiu

pr6by, nastgpny po 72h od nalo2enia testu. Ocen odczyn6w dokonano wedfug
skali, kt6ra zgodnajest z og6lnie przyjqt4 skal4w badaniachdermatologicznych.

8.

Czas trwania
badafi

Badania trwaty od 13.02.2007do 16.02.2407

4t4
Sprawozdanie zbadari derrnatologicmych

NrB - 14879175511W

W grupie badaiych 20 os6b, w tym 2O z dodai/crnmwywiadem alergicznym nie slwierdzano
dodstnich odcrytndw,co swiudcry o tym" iie preparat nie wykaa$e wlusnodci drainiqcych i
ueadajqcyeh'

OPINIE I INTERPRETACJE

Na podstawie xynikriw przepros'adzonych testriw kontaktowych p6lotwartych stwierdzamy'
ie badany pod wzglgdem dermatologicznym
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Plvn do mvcia natzvfl
'

Q

stosowany ( zgodnie z przeznnczenigmfprzez osobv, u ktrirych nie wvstepuie alergia na
kt6rvkolwiek z ieeo skladnik6w
jest dobrze tolerowany prztz sktirp, poniewai w grupie badanej nie stwierdzono iadnych
podrainiefi ani odczynriw alergicznych

UWAGA: Wvd.anu qtinio bewieczefist$,a nie dotyczv osdb, u ktdrrych rwstepuie ulersia na
kt dryk ol wi ek ;.e skladni k d w oceni uneso rwro bu.
Namtisko i adres osoby
odpowiedzialnej za ocenp
lvlaria
Qeft&e

Otrzymuj4:
Egz.Ii 2 : Zeceniodawca
Egz.3: ITA-TEST, ala NrB -14879/755V47
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TENZI Sp. z o.o., 72-002 Doluje, Skarbimierzyce 22, tel. (091) 8147-112, 8147-140, fax (091) 8147-118,
e-mail : ter.zi@tenzi.pl-
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Lekko kwa5ny plyn do rQcznegomycia naczyfi na bazie anionowego Srodkapowierzchniowo
czynnego.Skutecznieusuwa zanteczyszczeniapochodzeruaspozywczego,tluszfize,brud, odbarwienia
po kawie, herbacie i produktach owocowo-warzywnych. Posiada przyjemny, owocowy zapach.

ZASTOSOWAIIIE:
- naczynia kuchenne.

SKLAD:

+"

Kwas alkilobenzenosulfonowydo 2%o,betainado 6%o,siarczanlaurylowo-sodowy do 1o/o

sPosOBv?ycttz
Mycie rpzne: stgZenie robocze l-5o/o (lA-50 ml/ll wody). Temperatura pracy 20-40"C. Preparat
rnle?y podawad przszdozownik. Umyte naczyma spfukai cryst4wod4.
Starezaschnip.ezarieczyszczenia;stosowai roztw6r 10% (1:10 z wod4).

ZAGP(OZENIA:
PrzeduZyciemzapozna(sig z kart4 charakterystykisubstancjichemicznej.
Produkt nie spelnia kryteri6w klasyfikacji jako drazri4cy ani szkodliwy wedfug Rozporzedzenia
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzei;nia 2003 r. w sprawie kryteri6w i klasyfikacji substancji i preparat6w
chemicznych(Dz. U. Nr l7l, poz. 1665 i 1666),jednakZe zaleca sig przestrzegadrad dotycz4cych
b ezpiecznegostosowania:
526 - W przypadku kontaktu z oczami natychmiast sptukadwodq
546 - W razie polknigcia niezwloczniezasiEgnijporady lekav.a
52 - Chronif przeddziecmi

TERMIN WAZNOSCT:
I rokod daty produkcji.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje dostgpnew karcie charakterystyki.

Karta opracowanaw Firmie TENZI Sp.z o.o.

