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Podstawa

wykonania badaf

Zlecente z dnia 27 .05.10. z nadanym numerem N B - 22569149'13110 oraz pr6bki wlrobu

w opakowaniu handlowym.

Sklad j akoiciowy wg nomenklatury INCI zostal zalqczony przez Zleceniodawca

lZalqcznik nr l/ .

Za z8odnosi z deklarowan) m skladem jakoiciowlm i iloaciowym prTe<lan) ch do
badari pr6bek odpowiedziaho66 ponosi Zleceniodawca.

2.
C harakterystyka

wyrobu

Pr6bka do badai:

Wygl4dr plynna masa z drobinami $ciemynr

Balwa: r6zowa

Zapach: uz)tych komponent6w

Opakowanier butelka z tworzywa sztucznego, oklejona etykietE podaj4c qnazvtp orv

chamkterystykQ wyrobu.

Deklarowane

pfzez'l czenrc

wyrobu

Wyr6b przeznaczony j est do mycia silnie zabrudzonych r4k.

4.
Zakr€s badaf

zgoilny z
Okreilenie tolerancji sk6ry czlowieka na badony lnjb na podstawie wJ, iku
botloi dermotologiczn))ch testeu hontuAtowym pdlotwartym.

5. Cel badania
Ocena u zdrowego, doroslego ochotnika lokalnej tolerancji sk6mej

kosmetycznego popzez jednokotne natozenie testu platkowego i odc4t reakcji

uplywie 48 godzin.

produktu

skory .po

6.
Dob6r probant6w

- ochotnik6w do

badaf

Badania prowadzone s4 zgodnie z Procedur4 Badawcze 07/ DA ITA - TIST prz€z

lekarza dermatologa w grupie 20 probant6w - ochotnik6w metodQ pr6b

kontaktowych - testem p6lotwartym.

Dohir prohontih,-ochotnikiw lokonyAran! jest zgo.lnie z Prucedwq Badawczq 02/ DA

ITA - TEST pryez lekaua dematologa z uwzgl{lnieniem Dekldr(rcji Helshiskicj z 1964

r. (z pdi iejs4ymi zupel ieniani), przepistii' polskich i UE, tryttczn))clt COLIPA.

Dobtu pa elistlib' utezgkinio krjteria wlqczei i urjlqczeti do badai.

a Do badari wltypowano 20 os6b (20 kobiet) rasy kaukaskiej, zdrowych, w tym 20

os6b z dodatnim wywiadem w kieru.ku alergii.

W grupie tej:

. zadna z os6b nie miala udokumentowanej nadwllluliwo6ci, jak r6wtieZ w wlviadzie

nie zglaszala niepo24danych reakcji na poszczeg6lne skladniki badanego wyrobu.

. wszystkie osoby zglaszaly w wlrviadzie wystgpowanie r62nego rodzaju

niepozAdanych reakcji sk6ry na niekt6re stosowane kosmetyki i preparaty myJqce
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(osoby z dodatnim wywiadem w kierunku alergii i/lub atopii), 
-.

wszystkie osoby spelnialy wymagania dotyczqce wlqczenia do badaf,

wszystkie osoby podpisaly zgodg na swiadome uczestniczenie w badaniu i zostaly

poinfomowane o celu badani4 sposobie prowadzenia badari oraz o mo2liw-vch

dzialaniach niepoz4danych.

Sk6m w miejscu nakladania testu (ramiona po stronie *yprostnej i plec9 byla

prawidlowa, bez zadnych zmian chorobowych.

Uczestnicz4clm v,/ badaniach nie stawiano zadnych specjalnych wymagafi,

wychodz4c z z +o2eni4 )n naleiry bada6 dzialanie tego typu wyrobu w naturalnych

warunkach, w L16rych bQdzie on w praltyce stosowany. Nalezy jednak dodad, Ze na

wlariki badafi mog4 mied w wyj4tkowych przypadkach wpl).w takie czrnniki jak dleta

z,'wieniowa, indywidualne upodobania, tryb zycia, rodzaj wykon)'wanej pracy, stres orzv

warunki Srodowiska naturalnego itp.

1.

Spos6b

prowadzenia

badai

Bsdany wyr6b nanoszono w postaci lyo roztworu wodnego, na krqZki bibulowe

(lhatmann 3), k6re umocorywano plastrem porowatym - hlpoalergicznym

(chirurgicznlm) na ramionach po stronie *yprostnej lub na plecach.

P;6by zdejmowano po 48h.

Ocen odczyn6w dokonano wedlug skali, kt6ra zgodna jest z og6lnie przyjet4 ska14 w

badaniach dermatologicznych.

Charallerystyka ochohik6w oraz wyniki badai przedstawiono w tabeli ff I .

8.
Czas trwania

badai Badania trwaly od 3f.05.10 do 02.06.10
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W Y N I K I  B A D A N  D E R M A T O L O G I C Z N Y C H

W gupie badanych 20 os6b, w tlm 20 z dodatnim wl.wradem alergicznl.rn

nie st 'ietdzono dodatnich odcq'ndv co htiadcq o lym, ie badany trynib nie vykazuje

w,las no 3 c i d ra in i qqt c h I u b uc zu I aj qcy c h.

Wyniki badai przedstawiono w tabeli uI 1.

Nr Wiek Plet Rodzaj
shin

Wynik
badania

I 58 K J
2 K s
3 2E K

18 K s
5 26 K
6 K s
7 2E K

J8 K
9 5E K J
IO 26 K
11 6I K ,t
I2 33 K
t3 36 K J
11 27 K
I5 K
16 u K
1 7 K J
1E K s
19 K J
20 JJ K

N nomaLa, S sucb, M - niszma
Ocem stanu sk6ry ptuz lel,ru demtologa

0 lub C) - bn& od.4rq l lub (+ / - ) - slaby lottLolfrdy Swiqd,

2lob (+) - slaby iwiad i niejsosl sLby tunien,

3lub (+ ) swiqd i mieFco$a runjei,

4 lub (r+ ) - 3wi4q MCn rczlegly i erudki.
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OPINIE I INTERPRETACIE

Na podstawie wynik6w prz eprowadzonych test6w kontaLtowych p6lotwartych stwierdzmy,

ie badany pod wzgl€dem dermatologicznym

ZEL CZYSZCZACY Z MATERIAI,EM SCIERNYM

DO MYCIA SILNIE ZABRUDZONYCH R4K _

SERIA 25.05.2010

WYSTEPUJ,lCY W DW6CH NAZIIACH:

Top PING, symbol M-104 oraz

Top PING, symbol C-38

stosowany (z€odnie z przeznaczeniem) przez osot y,

u kt6rych nie wlstepuje alergia na kt6rykolwiek z jego sldadnik6w . ,
jest dobrze lolerowany ptzez sk6r€, po|riewai w t adaDej grupie nie stwierdzono Zadnych podminiei

ani odczyn6w alergicznych,

UVAGA: Wvdana oceha nie dotvcTv osdb. u kt6/!Eh Wsteoaie alergia na kt6rykolwiek ze skladnikdw

badanego wvrobu

Nazwisko i abes osob!
o dp oN, iedzfutlnej za o ce nC

dematologicznq

Of4muj{

Eg;z. I i2 i Zleceniolj,rwcz

Eez.3 aJa.(B - 22569/4913/10)

(- JL rr. rnjir]. Hr;r.r

i';:lM#;



KARTA TE C HNIC ZNA PRO D UKT U

Niezwykle skuteczny zel czysz,czTcy z materialem Sciemym do mycia silnie zabrudzonych
r4k. Zalec ny do stosowania w lakiemiach, warsdatach, w przemysle metalurgicznlm, g6mictwie,
rafineriach. Nie zawiem rozpuszczalnik6w, posiada substancjQ nawiJzaj4c4 (serycyne), k&a rv
naturalny spos6b zapobiega utracie wody ptzez sk6r4 Dodatkowo przycztnia sie do tworzenia
delikatnej warstiry pozwalajecej sk6rze swobodnie oddychad cz].ni4c jq jednoczegnie gladk4 i
aksamitn+ S)nergiczne dzialanie substancji akt vnyoh oraz material iciemego sprawiajq iz preparat
ten skuteczny na tluste i upprczywe zabnrdzenia.
w przypadku pojemnoici 250 ml - preparat dost€pny pod nazw4 Top Ps'{G GT o symbolu C-3 8.

ZASTOSOWANIE:
- mycie r4k

SKLAD:
<5o% anionowe i amfoterycare zwiqzki powierzchdowo c4l'ffre, substancja konseftuj4ca
(Methylchloroisothiazcilinone, Methylisothiazolinone), kompozycja zapaohowa, - substancje
pomocnicze.

SPOSdB a,YCIA:
Przed zastosowaniem naleLry zapom C sie z kartq charallerystyki Feparatu chemiczrego.
Stosowad bez rozcieiczenia.
Nalozyd zel na mbtudzone suche dlo e. Rozehzee La dloniach do momcntu, az brud zostonie
Taahsorhowany przez past€. flFhrkad crysf4 wod4. Naieiy rrnika6 stosowania pasty na zamoczonc
dlonie, gdrz to oslabia dzialanie preparatu.

ZAGROZENIA:
Preparat nie zostal sklasyfikowany jako niebezpieczny w myil obowiqzuj4cych przepis6w
(Rozporz4dzenie Minista Zdrowia z dnia 2 \4rueinia 2003 r. w sprawie 1c1teri6w i sposobu
klaslfikacji substancji i preparat6w chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1665 i 1666 z,e ztuian.aJdi - Dz.
U.2004,Nr 243, po2.2440; Dz. U.2007,Nr 174, poz. 1222;Dz. U.2009, Nr 43, poz. 353))-

TERMIN II/AzNOSCI:
36 miesiecy od dary produkcji. Data produkcji/seria oraz data warinosci podana na opakowaniu.

DODATKOWE I N FO RMA CJE:
Dodatkowe informacje dostepne w karcie charuldorysryki preparatu chemicznego.

TENZI Sp. z o.o., 72-002 DoIuJe, Skafilnlerztce 22
Zaklad Prcdakcljny: 72-002 DoIuJe, Skaftihlenlce 18

tel (091) 311 97 77,fux: (091)311 97 79
e-mail: !!!fu@!!Zlpt tl'tr te. tenzt p I
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