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z badaf dermatologicznl-chNr B - 1+880/75,i0/07
Spmrvozdanie

Zleceniez nadanymnumeremNr B - 14880/7550107onz probki laboratoryjne
wlrrobu w opakowaniu zastgpczym.
Podstawa
l.

wykonania badafi

SkladjakoSciowywyrobu (zal4czniknr I ).
do
rn i ilo$cionlm przeslanvch
Za zgodnolczdeklarosanrrnskladern.ialioSciolr
ponosiZleceniodal'ca.
badanprobekodponieclzralnoSc

Pr6bka do badarilaboratoryjnych
Wygl4d: bezbarwna ciecz o zapachu charakterystycznym dla uzltych
2.

Charakterystyka
wyrobu

komponent6w.
Opakowrinie handlowe: butelka z tworzywa szhrcznegoo pojemno3ci 1l
eznaczona zgodnie z obowiq4ujQcymi przepisami.

Deklarowane

3. przeznaczenie

Wyr6b przeznaczanydo mycia i dezynfekcji.

rvyrobu
-,Fr

. I

OkreSlenie tolerancji Skriry czlowieka na badany preparat na podstawieq
4. Zakres badafi

wyniku badafi dermatologicznych testem kontaktorvym p6lotwartym.

Badania prowadzone zgodnie z Procedur4 Badawcz4 07/ DA przez
Metoda badafi

lekarza dermatologa w grupie

20 probant6w - ochotnihdw metod4 pr6b

kontaktowych - testem p6lotwartym.

Dt*dr prohuntirt ot'hotnikdtt' dokonun), 41;odniez Protedurq llutlovcitl
tjZi DA priei lekurzu dernurtologu :, uwr,gl€tlnieniem Daklaruc.ii Helsifiskiej :,
196,t r. (i lttiipisltts:nti nru|relnieniuni), przepisurttipolskini, UE, t,+',tJ'crtrj'ttti
L'QLIPA z iustttsottuniemkryterio'tt'v'lr1cx,efii u'y|tg;efi.
Do badan wytypowano 20 os6b ( 20 kobiet ), rv tym 20 osob z dodatnim

Dob6r probant6w
6.

- ochotnik6w do

wyniadem alergologicznym.

badafi
W grupie tej:
t

Zadnaz osob nie miala udokumentowanejnadwrazlilvoSci,jak rorvniez w
wywiadzie nie zglaszala niepoz4danych reakcji na poszczegolneskladniki
badanegowyrobu.

3t4
Sprawozdaniezbadaf dermatologicznych NrB - 1488017550107

Wszystkie osoby zgtaszaly

wywiadzie wystgpowanie r6znego rodzaju

niepoZ4danychreakcji sk6ry

niekt6re stosowane kosmetyki i preparaty

myj4ce.
Sk6ra w miejscu nakladaniatestu (ramiona po stroniewyprostnej i plecy) byla
prawidlow a, bez 2adnych zmian chorobowych.

IJczestnicr4cym w badaniach nie stawiano zadnych specjalnych wymagafr,
wychodz4c z zalozeri4 ie naleiry bada6 dzialanie tego typu wyrobu w normalnych
warunkach, w kt6rych bpdzie on w praktyce stomwany. Nalezy jednak doda6,2e na
wyniki badah moge miec w wyjqtkowych przypadkachwplyw takie czynniki jak:
dieta zywieniow4

indywidualne upodobatxa tryb zysia, rodzai wykonywanej

pracy, stresoraz warunki Srodowiskanafuralnegoitp.
Zgodnie z Procednrq Bailawezq 07/ DA.
Badany wyr6b : nflloszono w postaci lYo roztworu wodnego, na krqZ(

1

(Whatmann

plastrem

porowatym

Spos6b

bibulowe

prowadzenia

hypoalergicznym (chirurgicznym) na ramionach po stronie wlprostnej lub na

badafi

plecach.

3),

1d6re umocowywano

Pr6by zdejmowano p 2ah. Pierwszy odczyt bezpo3redniopo zdjgciu

pr6by, nastppny po 48h od nalozenia testu. Ocen odczyn6w dokonano wedlug
skali, kt6ra zgodnajest z og6lnie przyjet4 skal4w badaniachdermatologicznych.

8.

Czas trwania
badafi

Badania trwaly od 13.O2.2007do 15.82.2807
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WYNIKI

Nr B - 148801755010?

,

BADAN DERMATOLOGICZNYCH

W grupie badairych20 os6b, w tym 2A z dodatnimwywiadem alergicznym nic stwierdzono
dodatnich odcryndw, co {wiadczy o tlm, ie prepara nie wykaa$e wlusnoflci drainiqcyeh i
uczulajqcychOPINIE I INTERPRETACJE
Na podstawie x'ynikdw pneprorvadzonych test6lv kontaktorv,vclr p6lot*'artych sfw'ierdzam-Y"
ie badany pod wzgtgdemdermatologicznym

GR{l{ QAT SET symbolSP-18seria05.02.07
PLYI{ DO DEZ}'I{FEKCJI TTRZADZEXI TOWIERZCHI\I
stosowany( zgodnie z przeznarzenigm'sprzez osotly"u kt5
kt6rykghviek z ieeo skladnik6w
jest dotrrzetolerowan-yprzez sk6rgoponiewai * gmpie badanej nie stwierdzanoiadnych
podrn2niefiani odcz3'nrlwalergicznyclr

UWAGA: ll\'d1,nn opittiu bezpieci.efishwtnie dofi'czt: osdh, u ktdn'ch tt'stepuje 4lEtgk!-Jtg
ktirrykohpiek ze skludttikitv ocenisn ego x,t'robu.
Nawisko i adres osoby
odpowiedzialnej za ocene

Otrrymuj4:
Egz. I i2

: Zleceniodawca
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a/a NrB -1488Afi55O107
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l.

. Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji og6lnej r62nego typu powierzchni (lady, blaty,
stoly, polki, kasy, szyby), ponadto moZe byd stosowiny w przemySli spoirywcrym do mycia- i
dezynfekcji powierzchni oraz maszytl i urzedzef majqcych UezpoSreanikontakt i zywno$ci4. preparat
wykazuje doskonale wla$ciwoSci dezynfekuj4cg bakteriob6jcze i grybob6jczi, a pr"y tym nie
uszkadzamytych powierzchni. Preparatprzebadanypod wzglgdem bakteriob6jcrym i grzybob6jczym;
spelnianormy PN-EN 13697, PN-EN 7276,oraz PN-EN | 650. Bez-zapachowy.

ZASTOSOWANIE:
- meble kuchenne,p6lki, stoly,
&o
- kasy, blaty,lady,
- masryny i urz4dzenia w przemy5le spoZywczym, majqcy
bezpoSredni kontakt z Zywno1ciq
(krajalnice,maszyny do mielenia migs, itp.),
- szyby i powierzchnie szklane.

SKLAD:
Etanol do 50Yo,witqzekpowierzchniowoczynny do S%o

sPosoBvzyctn:
Przed zastosowaniem rcleLy zapoznal sig z kart4 badaf oraz kart4 charakterystyki niebezpie,cznej
substancjI chemicznej.
Zalecanestgzenierobocze dla temperatury20"C:
- dezynfekcja:bakterie - stgzenie2%
Q00 mv l0l wody), czas dziaLarie5 min;
- dezynfekcja:grzyby - stgzenie2%
Q00 mvl0 I wody), cz,asdziaranie15 min;
Naniesdra. pomocLspryskiwacza . czyszszonqpowierzchnig wytrze6 do sucha.

ZAGF(OZENIA;
Produkt nie spelnia kryteri6w klasyfikacji jako drazni4cy ani szkodliwy wedlug Ftozporz4dzenia
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze!;nia2003 r. w sprawie kryteridw i klasyfikacji substancjii preparat6w
chemicznych(Dz. U. Nr l7l, poz. 1665 i 1666),jednakZe zalecasiE przeitrzegae ria dotytz4cych
bezpiecznegostosowania :
S26 - W prrypadku kontaktu z oczami natychmiast splukad wod4
S46 - W razie polknigcia niezwlocznie zasiggnij porady lekarza
52 - Chronii przed dzieomi

TERMIN WAZNOSCI:
I rok od daty produkcji.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje dostgpnew karcie charakferystyki.
Karta opracowanaw Firmie TENZI Sp.z o.o.

