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V Praze dne 12. 12. 2012
Č. j.: MZDR  45875/2012/OVZ

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:  


NABĚRAČKA zn. CAESAR CLASSIC, EAN: 8591776971264
kód 97126


Výrobce/Země původu: neuveden / Čína

Dovozce: TEST − RITE CZ s.r.o., Palouky 1369, Logistické centrum Tulipán, 253 01  Hostivice, IČ: 26697106 (firma zaniklá k 4. 12. 2008)

Distributor: DP STEINMETZ s.r.o., Na Výsluní 372, 560 02  Česká Třebová, IČ: 27462803

Popis výrobku: Jedná se o černou naběračku tvaru plné lžíce, vyrobenou z plastu (polyamidu) a nerezu, rukojeť tvoří pogumovaný plast. Výrobek je opatřený visačkou a zabalený v igelitovém sáčku. Visačka obsahuje název výrobku, údaje o materiálovém složení, název a adresu dovozce, údaj o zemi původu výrobku, čarový kód, různé grafické symboly včetně symbolu předmětu určeného pro styk s potravinami (kelímek a vidlička) a kód 97126. 

Odůvodnění:  Laboratorními rozbory byla ve výluhu zjištěna přítomnost primárních aromatických aminů. Výrobek pro tento obsah primárních aromatických aminů nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 10 nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve spojení s odstavcem 2 přílohy II.  Bylo zjištěno, že se jedná ve stopových množstvích o tyto látky s možnými karcinogenními účinky na lidský organismus: 4,4´-diaminodifenylmethan (CAS No. 101-77-9) (zejm. na játra a štítnou žlázu) a o-toluidin (CAS No. 95-53-4) (zejm. na močový měchýř). Dále byla zjištěna přítomnost anilinu (CAS No. 62-53-3), rovněž karcinogenní látky s možnými účinky zejm. na močový měchýř. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci. 
	
	


					

Vyvěšeno na úřední desku dne:                                               MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.
Svěšeno z úřední desky dne:                                                             hlavní hygienik ČR	

