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Ministerstvo zdravoinictvi Jako sp.áVní úřad přísluŠnýpod|e 5 25 odst' 1 písm. d) zákona č. 35O|2o11
sb-, Ve ZněnÍ pozdějších předpisŮ, postupem podle článku 123 nařÍzeni Evropského paÍlamentu
a Rady (ES) č' 1907/2006, s oh|edem na riziko pro ljdské zdravÍ infoÍmuje Veřejnost o riziku
|átky di.
(2.ethy|hexyl)ťtalátu (DEHP) obsáŽené Ve Výrobku:

CaÍ|eighTM, Co||ection, Bangbang@, No: 66256
značeníd|e do|epené etikety: Panák, 40733, #66256, ,í50338, EAN: 8592117407336

Výrobce/ Země pŮvodu: Jin Xiong Da Trading centr Building 10' Nan Ge Yang. chenghai. shantou'
Guangdong/ C'na
Dovozcel Distributor: Mjkro Trading a.s , 691 45 Podivín 991, lČ; 47905522
PÍodejcé:Martin KÍinkovský, santraŽiny 443. 760 01 Z|ín,lČ:404213o9
(prodejna: Hračky KAMARo' Kvitková 552, 760 01 Zlin)

Riziko obsahu di.(2.ethylhexyl)fta|átu (DEHP)

v

hračce spočivá V tom. Že při hřé mohou esteÍy

kyseliny fialové přicháZet do kontaktu s ústy a kŮŽí dítěte' mohou přecházet do slin' u|pívat na rtecÁ
a sliznici a V nepos|ední řadě mohou být spoleČnése slinami konzumovány. DEHP působi
na. reprodukčníorgány. V hIavllceTanáka byl zjištěn DEHP V mnoŽstvi
3,5 % hm.io nesplĎuie limit

0'1 o/t hm'' stanovený Vč|ánku 67 odst' 1 vešpojení sbodem 51 pří|;hy XVÍ|
1omeztlni íý'ooý,
uváděni na trh a pouŽíVánÍ
nebezpeÓných |áték a předměíů) nařtenÍ Éu,op,.kei,o
"q!9|ý9!
pariamentu a Rady (Es) č' 19a7l2a06
(REACH)'

Popis výrobku: Plastový panái< s plastovými vlasy ujožený V barevne papírové sk|ádaČce' Na obale
se naciázejj anglické texty identifikuJ'cí Vý.obek, zemi původu, tv|zeni, Že VýÍobek byl Vyroben pod|e
mezÍnárodních norÓm, Varování
.před. obsahem malých části a s tlm. související, upozornění
na nevhodnost Výrobku pro déti do 3'let (vyjádřeno táké piktogramem a symboíem
3*1. oae1e
na' skládačce znáČka shody cE, symbol zeleného bodu a reěyklaČni
symoot. Na zaáni sira,io
skládačky je'do|epená bílá papírová etjketa s óeským názýem. a kÓdy Výrobku, čáÍovým (EAN)
kÓdem' Českým a slovenským upozorněním na nebázpeěÍ spo|knutí či'vdéchnuti matycň čait;c ei
Zadušeni a s tím související nevhodnost Výrobku pro děti do 3 |et. Na etiketě je dáÍe uvedena zemJ
pů'vodu,- Výrobce, distributoři pro ČR a SR, značka shody cE a symbo| nabádájícÍ
k šetrnému vztahu
k ŽiVolnímu prostředí (piktogram,,basketbaÍistv'.).
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náměstkyně'pro ochranu a podpoÍu Veřejného
zdraví a hlavni hygienička ČR

zdraVotnictví - odbor ochranv Veřejného 2dráVÍ

Palackého náměsti 4' 12801 P.?ha2'te|.: +42b224.91111] e.mej| vh@mŽcr'c! wllw.mzcÍ-cz
V'vřizuje: !ng. Míros|aV Kapoun, le|': +420 224 912 92o. Íax. +42a 224 g7Ť1o5,
e-ŤaIi m'ÍoslaV kapou.@mzcÍ c7
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