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Č ] |MZDR 515B2l2o16rcvz

lýin]sleÍstvo zdravo|n iclv

sb'

í ja

ko spláVni Úřad příslušný pod|e s 25 odst 1 písm d) zákona ó' 350/2011

ve znění pozdějšich pi€dpisŮ

posiupenr pod|e ólánku 123 nařízenÍ Evropského paíamentu
1907/2006' s oh]edem na r]ziko pro lidské zdmvÍ informuje Veřejnost o liŽ]ku látky d'
(2_elhylhexyl)ftaláiu {DEHP) obsaŽené Ve Výrobku]

aRady(Es)č

sweet plincess thé First, No.8029
(značenídledolepených etiket: Panenka. lTE[,í No: TB'1856' 5oo 1827500820.1 5' 4-360-28
EAN] 8590132418566'byl zneuŽ]t kód patříciÍirméJohann Kotanyi. Práha 6)
Výrobce/ země pÚvodu: .e!]Vedenl Čína
Dovozce dle znaěeni: T8_domacaHracky' Libušská 319' .l42 oo pléha 4 (firmá neex]siu]e]
Dislributor dle sdéleni prodejce' neproká7ano nabývacimI doklady: l\,4errof, ;lso1

.ro

Prod€jce:

U.a])

T-oJLtd'910'/,'2800

o'a'a2

No',éÍveslo. lČ o4oo3b91

DL]c Khue VLl, Kras]ická 13'1, 356 01 Lomnice' (prode]na' HAL| oENTRU[4 (V
K' H. Borovského 1927, 356 01 sokolov)

oD

Riziko obsahu di-í2 eth ylhexyl)fia átu (DEHP) V lrraČce spočíVá Viom' Že přihře rnohou estery

kyseliny ita]ové př]cházel do konlakt! s Ústy a kůŽíditěte' ÍnohoLr precházet do slin' u pivai na rtech
a s]]znici avneposlednÍ řádé Ínoho! být společně se slinarni konz!movány dEHP působi
na reprodukčnl oí9ány. Homogenizát oblčeioVéčásti panenky obsahuie DEHP V mnoŽství 9.01 %
lim]i 0 1 % hm', stanovený Včlánku 67 odst 1vespojerrí sbodem51 přÍlohy XV l

hjll To nesplňlje

(cňeŽení výroby' uvádění na trh a pcuŽivání někteých nebezpečných ]átek a předměiŮ) nái'zení
EVlopského paíamenlu a Rady (Es) Č 1907/2005 (REAcH).
Popis výrobku: Plastová panenka Vysoká cca 24 cm sdlouhym Vasy a Vyíaznr'ma oclrna Přímo
ná pánence je ldentifikace země pŮVodu (Člna) Výrobek je baen do pápiroVé skládaČky
sprůsviiným plástovým průhledem v čelnístěněNa oba]u se nacháŽej i ang l cké nápisy iden1]j]kujíií
Výrobek a zérni pť]Vodu, kód Výrobku' ivlŽení. Že Výrobek by tesiován podle mezinátodních norem'
Vérování pied nebezpeójrn udušenl a s llm souvisejicí upozornění na nevho.]nost výIobk! pro děli
do3let/36 měsíců(Vyjádř€no také piktogramem) recyk aan syrnbo plklográm Žeeného bodll
a značka shody cE Na dolepených etiketách se nacházeji různékódy (Včetně znéuŽitóho kÓcJu
patříciho firmé Johann Kotanyi), Český názéV Výrobku' neexistujIcI íirma jako dovozce země půVodU,
pjktogranr Výrobku nevhodného pro dět do 3 et recyk]ačni symbol' znáóka shody cE, syÍnbol
Zeleného bodll symbol nabádá.]ící k aelrnémL] Váahu k Životnímu proslředÍ (p]klogram
.,b9sketba]is1y ) a částečněnesroŽUmite]né českévalování s Čel.ými chybami (hračka nen1 Vhódně
p.o dětr do 3 let hrozinedezpečisol]časti použivá se k úóela k ne íruŽ]e Určena)'
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