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I\4]nisterstlr'o zdravotn ictví jako

spÉVni úřad přísl!šný podle
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18, 3. 2019
4l2o1 glovz

odst 1 pi§m, d) zákona č, 350/2011
nařízeníEvrópstelo paaamentu
nformlje Veřejnost o rlziku látky

sh, Vezněnl poždějšíchpledpisú, postupem podle článkl) 123
aRady (Es) ě 19o7/2a06, sohledem na riziko pro lidské zdravl
di-2-elhylhexyl)fta]áiu (DEHP) obsažené Ve Výrobku:

panenka 3aby GlRL, Happy Day, Lovely & FUn,
No.8822

vý.obce dle znaěé.í/země původu: Čina
Distributorl nezjišiěn
Píodejce: Nguyet Bach Thi K.svěíle55918,41701 Dubi. lÓo:61840441
(prodejna: Čtyřlístek, Krušnoho§ká 567 Dubí)

Rizi*o obsahu di(2_eihylhexyl)Jtalátu (DEHP) V hračce spočjvá Vtom ž€ přihře
mohou estery

kys€l]ny fialové paichážet do kontaKu s ú§ty a kůžidítěte, mohou přécházet
d; s in, ulpivat na rtech
a sliznici. a V nepo§iední řadě mohou bIit společně se šlina;i

naíeprodukčníorgány, Hlava panenky obsahuje DEHP

konzumovány.

V množství 9,08 ]t 1,82 %

delc

ptisooi

hm To nesplňUje
XVll (omeženl Výroby,
uvádě.í na trh a použíVáníněkleoich nebezpečných láiek a pře;nrěi;) naří;ení
Evropského
.1907i2006
lim;t 0,1 % hm , stanovený V č|ánku 67 odst, 1 ve §pojení
s bodem 51 pří]ohy

parlzmentu a Rady (Es) č,

(REAcH).

popis výrobku: plastová panenka (iypt]
miminko) v různobalevných ple.koyých ka hotkách, baleno
V barevné pepí6véskládačce s prúhledem Na přední
stran; uiuo"etý j"ou lveóeny texty
ideniiflku]lcí Výrobek (Baby G'RL Happy Day), iotografie panenky
a syrnbol nevhodnost] vyrolxu pro
děti do 3 iét (3+ AGES), Na zadni straně skládačky jsou Uvede;y
texty identifikující q'robek a dalšj
texty {Lovely & F!n, deep eyes, Realjsijc ]jňbs, Clolhes can change), iotograíle pane;ky
a oblázek
medvěda se srd]čkern. Na spodnl sťaně skládačky je uveden ú;aj o zemi původu,
koo uyl.obku
(No,8822), upozornění ohledně nevhodnósii Výrobku pro děti do
3 tet z důvoj, nebe;peči Udušenj
kvťl|iob§ahu m€]ých qástic (vyjádřeno také pikiograíry), označeníshody
ce, symloiielneno ooau.
íecvklačr, syrnbol a tvržen| 2e VÝ-ob9lé.a|Vy,oben ole mel,ráíoonicr ;orern
'/§nýýlcž..
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