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MINISTERSTVO ZDKAVOTN CTVI

crs<r REPUBL|KY

V Praze dne 1 , 9. 2016
Č' 1.: tuzon $171l2u6lavz

Ministerstvo zdravotnictvi jako spráVnl úřad přlslušný podlé s 25 odst. 1 pÍsm' d) zákona Č. 350/2011
sb., Ve znění pozdějŠlch předpisů' postupem pod|e ě|ánku 123 naiízeníEvropského paí|amentu
a Rady (Es) i. 190712006, s ohlrdem na riziko pro lidské zdravi informujé Veřejnost o ÍiŽiku látky di.
(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsaŽené ve VýrobkU
:

Zvířátko nafukovací, ITEM No:F23 2D6-600 (kačénka)
EAN: 859231o015017 (kód patří firmě ADITIVA cZ s,r.o')
Výrobce/ Dovozce/ země původu: neuvedenii Čina
Distributor: YDD TRADE' s'r,o.' Příčná||' 885' 252 42 Jesenice, lČ: 01963392
(provozovna: A 2' LjbuŠská 3,19/126, 142 00 Praha _ Písn.ce)
Ěrodeice: Ludmila Do|eŽalová. Mirové náměstí,411 45 ÚŠtěk - Vnitřní Měsio, lC: 72611723
(prodejna: BAZAR.ZASTAVÁRNA, MÍrové nám. 38' 41 1 45 Úštěk)

Riziko obsahu

di.(2.ethy|hexyl)fta|átu

(DEHP) v hračce spoČíváVtom' Že při hře mohou estery

kyseiiny fta|ové přlcházet do kontaktu s ústy a kůŽídíiěte' mohou přecháZet do slin, uIpivat na rtech

a'sIiznici a V neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumoVány. DEHP působí
na reprodukČníorgány' V mókčené části hraČky by| ZjiŠiěn DEHP v množství22'4 %hm. To
nesp|ňuje |iÍnit o.i% hm', stanovený Včlánku 67 odst' 1 Ve spojeni sbodem 51 pří|ohy XVll
(omezení Výroby, uváděnÍ ná tÍh a pouŽívání někteých nebezpečných |átek a předměiŮ) naťÍŽ€ní
EVropského par|amentu a Rady (Es) č' 1907/2006 (REAcH).
Popis výrobku: Nafukovací hraÓka (kačenka) z měkěeného plastu- Rozmě.y Výrobku po nafouknutÍ
1sou ccá 40 * 30 cm. Výrobek by| prodáván ba|ený V mikrotenovém sáčku s do|épenou bí|ou
papírovou etikeiou. Na etiketě se nachází název Výřobku (zvÍřátko nafukovaci), kÓd Výrobku' čárový
(EAN) kÓd patřicijiné firmě (AD|T|VA Cz s'r'o'), uvedení země původu, nevyp|něná kolonka dovozce
iuvedeno oouze: CES11q REPUBL|KA)' českéa s|ovenské Varování před nebezpeČím spo|knutÍ
ma|ých částía S tírn souvisejíci upozoÍněnÍna nevhodnost Výrobku pro děti do 3 let (Vyjádřeno takÓ
piktogramem)' značka shody CE, symbol Ze|eného bodu a symbol nabádajíci k šetÍnémuVztahu
k Životnímu prostředÍ (piktogram

"baskeibalisty.,)'
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