Kontrola výrobků pro děti ve věku do 3 let – dětských plen
v distribuční síti a prodejnách na území Zlínského kraje
Předmětem regionálního úkolu bylo provedení státního zdravotního dozoru zaměřeného na ověření
dodržování legislativních požadavků u jednorázových a látkových plen používaných pro malé děti v
distribuční síti ve Zlínském kraji, včetně odběru vzorků. Odebrané výrobky byly laboratorně vyšetřeny
a kontrolovány (kontrola průvodní dokumentace - prohlášení o shodě, nabývací doklady) v souladu s
požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky
a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění pozdějších předpisů.
V maloobchodních prodejnách ve Zlínském kraji bylo provedeno 6 kontrol a odebráno 6 vzorků
dětských plen.
Vyšetřované parametry u jednorázových plen:
 chemické vyšetření (PAA – primární aromatické aminy, pH, formaldehyd, rizikové prvky
v extraktech modelujících kyselý a alkalický pot)
 mikrobiologické vyšetření na stanovení mikroorganismů (Staphylococcus aureus, Candida
albicans, Pseudomonas aeruginosa, aerobní mezofilní bakterie)
 stanovení kožní snášenlivosti
PLENKY zn. albert, velikost 4+, MAXI PLUS 9 – 18 kg, 50 KUSŮ
EAN 85904210383
VYHOVĚLY
Odpovědná osoba:
Drylock Technologies s.r.o., Vlámská 801, 463 34 Hrádek nad Nisou, Česká
republika
Odběr proveden v prodejně ALBERT, Náves 671, 760 01, Zlín - Prštné

Dětské jednorázové plenky zn. bella baby, velikost MAXI 8 -18 kg, balení
po 46 kusech, EAN 5900516602871
VYHOVĚLY
Odpovědná osoba:
Toruňskie Zaklady Materialów Opatrunkowych SA, ul. Žólkiewskiego 20/26,
87-100 Toruň, Polska
Odběr proveden v prodejně drogerie ROSSMANN, Prostřední 131-132,
686 01 Uh. Hradiště

Dětské jednorázové plenky zn. Pampers sleep & play, velikost 4,
9 – 14 kg, 50 kusů, EAN 8001090669056
VYHOVĚLY
Odpovědná osoba: Procter & Gamble Service GmbH, 65823 Schwalbach am
Taunus
Odběr proveden v OD Kaufland Valašské Meziříčí, U Nákladního nádraží
848, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou

Zkoušené parametry u látkových plen:
 chemické vyšetření (PAA - primární aromatické aminy, rizikové prvky v extraktech
modelujících kyselý a alkalický pot)
 stálobarevnost v alkalickém a kyselém potu a v otěru za sucha a za mokra
 odolnost proti potu a slinám
Bavlněné pleny - TETRA, rozměr 70x80cm, 100% BAVLNA, POTISK,
59040701, EAN 5904720074127
NEVYHOVĚLY v parametru stálobarevnost v otěru za mokra
Odpovědná osoba:
ADELAINE trade s.r.o., 739 98 Mosty u Jablunkova 799, www.nellys.cz
Vyrobeno v EU
Odběr proveden v prodejně Malý Cipísek, Dlouhá 4216, 760 01, Zlín

Dětská plena bílé barvy s potiskem - obrázek slunečnice s beruškou,
vel. 90 x 100 cm, balení po 2 kusech, složení: 100 % bavlna,
EAN 8595051197905
NEVYHOVĚLA v parametru stálobarevnost v otěru za mokra
Odpovědná osoba:
LTZ Libštát s.r.o., Libštátská 58, 512 03, Libštát, IČ: 27182037
Odběr proveden v Prodejně dětského textilu a kočárků, náměstí
Republiky 1203, 686 01 Uh. Hradiště
„Barvené plenka“ 80/70cm“ - látková plena celopotištěná,
EAN 2571106000013, ITEM 257110, Y/A S18, SKU 25711001
VYHOVĚLA
Odpovědná osoba:
F.P.H.U. „Ega“ ul. Czestochowska 18 42-120 Mledzno, Poland, Made in
Poland
Odběr proveden v prodejně PEPCO, Nádražní 929, 757 01 Valašské
Meziříčí
Při stanovení stálobarevnosti v otěru za mokra nebyly u dvou látkových plen dodrženy požadavky dle
platné legislativy. Stálobarevnost udává odolnost barev textilií vůči ztrátě barevného odstínu či
vyblednutí. Při zhoršené stálobarevnosti textilií může dojít k uvolnění barviva z textilních vláken, které
může obarvit jiné textilie nebo podráždit lidskou kůži. Stálobarevnost je tak možné označit za jeden z
parametrů zdravotní nezávadnosti. U kontrolovaných nevyhovujících vzorků nebylo uvolňování
barviva zjištěno.
Regionální úkol neprokázal zdravotní nebezpečí z jednorázových a látkových plen. Pouze u
látkových plen byla zjištěna nevyhovující stálobarevnost v otěru za mokra. Vzhledem citlivosti
cílové skupiny uživatelů budou kontroly zaměřené na tyto výrobky prováděny i nadále.
Ve Vsetíně dne 12. 2. 2019
Martina Novosadová

