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CESKÉ REPUBLI(,

V Pla2e dne 13. 6 2016
39019/2016lovž

č ] ] [4ZDR
lvlinister§týo

zdlavotniclví posiupem podle § 6 zakona o obecne bezpecnosi
ve7-én Loloéjs cl o.edo,sj,5ta1lr\ ,aloreoe2peť-itenlo!y,obek

_
č '0:,200'so,

Výrobků

sklenice na pili, 3 ks, ltem Noi 2021127
EAN:

a7 131 2a21 121 1

Výřobce/ oovozce: neuVédeno
zémě původu: Číne
§istributor (dle značeni na Vnějšin oba
(nedoh edale]aá spoleónosi)

L]):

(kód neexistlrje)

ATENSANA s,r.o,, Praha 1, ReVolJční1082 11|00

Prodejce: T|NY GROUP s,r.o,, slavnikova 235719 169 00 Praha 6 _ Břevnov lČ: 24307351,
spoieónost Ukonč]la živnost ke dni22, 3, 2016 lpíovožovná: Plodejna /]AJKq, HaVličkola 1371,
5i6
01 RychnoV nad K.ěžnou)
Popis: Jedná se o 3dí]nou §edu skleniček s deko.em 4 proužkůV modlé, óervené, žluléa světe
zelene,,Darvě hteíý_žaselrL]]e do okía]e po piti, V proužku červenébaruy je náps.,ereen appe

5\le a(y jsoL Lrl5,é-/ Vo,a5Io]eŤ o-Lreo-Pr ooél-, 1r" 9691" 5',jrg ooa"
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2U/ '2/. feeyislLjíc čd ový 'ÉlN 1oo ao.esé 1edolleoá'e.eTo dsf,bJío,a .ere pŮ,od,

piktogram. Ze^eneho bodtl, symboi nabáoa]íci k šetrnémuVztahu kživotn]mu prostř€d'
(piitogram
,,baskelba]ist\") íecykačnlsymbol á plktogram Výrobku určenóho plo siyk s potlavirámi (sy-mbo]
Pohtslk! a Vid ičk!')

odúvo.1něni: Z okraje wa piii se lrvolňlje kadmium V množsiví4,3 mg na §kleniaku a o|ovo
vn-ožsl! lJ l rg ,ra s\le-iarL V,',obe^ o.ooosJ, léc,,c o-vlJ 1espl'lL|a Do)áoEv1\ za,á,,,l/ca
piedplsJ áioč].,(Ll 3odsl D5ř a rai,7e. Lv,ops\e.o pa,'ore ll- é eéo! {FS L l9J5,?0o.
o materiá|ech a předmětech určených pro slýl s pořa\,inam é o zruseni snr;rnc 80/590/EHS
á89 109,LFs ooo,e.iere1l] 1-(,o,/Il/lo -áleíla. o o,eoí].e]/ vV:obe,]y la^ aa\ 7éaa4-,
rebo o-ed\,oale nycl^ pod-li.e{ ooLž('néLlo io\é, :!€ s,oz\y;o ool a\; Ý -:ro,'"\ cr , rá-: 17
mohla chroz]i zdlavi lidí Dá]e nebyiy splněny požadavky § .19 ocst 1 Ve spojeni s oddíem 1 piiohi
č 9 bod 1,4 Vyh ášky ó 38/2001 sb o hygienických požadavclch
na výrobky urienó pro styŘ
s potrav]namia poklmy, Ve zněni pczdějšíclr předpisů.

Riziko pro spotieb;te e spočlVá V tom, že pii piti z takovéio odl]Vky miže alocaážet ke kontá.ninac] rti]r
nápoje toxickými kovy - olovem a kadmiem a nasedně k]e]Lch pr!n]!! do orqanismu člóVěka
ŤOx]cita kadmia je Vysoká a kadnriu.n se dokaže hromad t V dsl én organ zmu h a"vné ,,
ledvinách a
játrech. Detoxik?ce ]e poma]á 6 hlozi nebezpečíchronlckýóh otrav, Ů dospělých
osob se tláVcjm
úst.ojim VstiebáVá.až j0 % piiatého množstvi olova, U iéhoiných žen a ma]l7cn děti vsi;ebéu;ni
sioupá až na 1a d/a. o)aýo plocháZl placentou, a p.oto je při expozicr rnaiiy exponován ]piod.
Expozice ol6v€.n múžeVési k poškozeni celé řady orgánů: Ledvi; a jálel, Áervového svstélu
červených kfuinek, céV a svalstva Při nižšlch koncentraa]ch docházJ k neuroogickirm po u.lam
a
pOškozénírozpoznávacích í!nkcl,
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