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SPRAW OZDANI E Z BADAN DERMATOLO GTCZNYCH

TESTEM KONTAKTOWYM POLOTWARTYM
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ODOROFFNANO

PREPARAT DO ODSWIEZANIA POWIETRZA I USTIWANIA

NIEPR ZY JF-I'{NYCH ZAP ACHOW Z POMIESZCZEN, TKAI\IN,

OBUWIA, ODZIEZY I WYKLADZIN

(symbol NE - 02, seria 13.03.2008)

zgloszony przez

TENZI Sp. z o.o. SKARBIMIERZYCE 22

72.002 DOLUJE

Certyfikat ISO 9fi)1:2fi)0 Nr 806066A2
w zakresie:

badania u/ptywu kosmetyt6w i wyrob6w che,mii gospodarczej na bezpieozehstwo zdrowia ludzi,
badan wlasnoSci u4rtkowych i zgodnoSci z normami. Badania mikrobiologiczne, opracowywanie
specyfikacji technicznydr i badania wody.
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1..
Podstawa

rvykonania badari

Zlecerne z drna 17.03.08. z nadanym mrmerem Nr B - 1761213440108 orazpr6bki

laboratoryjne badanego wyrobu. ,

Sklad jako5ciowy wyrobu (Zalqcmrkff I ).

Za zgodnoSd z deklarowanym skladem jako6ciowym i iloSciowym przeslanych do
badan pr6bek odpowiedzialnoSd ponosi Zleceniodawca.

2.
Charakterystyka

wyrobu

Pr6bka do badarfl laboratoryinyeh

Wyglqd: ptyn o delikatnym biat)'m zabarwieniu, o rapachu dodanej kompozycji

zapachowej.

Opakowanie zastppczn: butelka z tworrywa szfiicnrcgo, oznaczona czytelnymi

napisami.

3.

Deklarowane

ptzeznaczenie

wyrobu

Wyr6b przeznaczony do odSwi ehanra powietrza i usuwani a meprzyiemnych

zapachow z pomieszczeh, tkanin, obuwia, odzieL"y i wykladzin.

4. Zakres badafi
OkreSlenie tolerancji sk6ry czlowieka na badany preparat na podstawie

wyniku badari dematologicznych testem kontaktowym p6lotwartym.

! . Metoda badarfr
Badania prowadzone zgodnie z Procedurq

lekaza dermatologa w grupie 20 probant6w

kontaktowych - testem p6lotwart5rm.

Badawczq 071 DA przez

ochotnikdw metod4 pr6b

6.
Dobrir probant6w

- ochotnik6w do

badari

Dobdr probantdw-ochotnikdw dokonany zgodnie z Procedurq Badawczq

02/ DA przez lekarza dermatologa z uwzglgdnieniem Deklaracji Helsirtskiej z

1964 r. (z pdiniejszymi uzupelnieniami), przepisami polskimi, UE, wytycznymi

COLIPA z zastosowaniem kryteridw wlqczefi i wylqczeri.

Do badan wytypowano 20 osrfb ( 19 kobiet i I mghczyzna )n w qrm 20 os6b

z dodatnim wywiadem alergologicznym.

W grupie tej:

indna z os6b nie miala udokumentowanej nadwraZliwoSci, jak r6wnie2 w

wywiadzie nie ,zglaszaNa niepoZ4danych reakcji na poszczeg6lne skladniki
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badanego wyrobu.

Wszystkie osoby zghaszatry

niepoz4danych reakcji sk6ry

myj4ce.

wywiadzie wystgpowanie r62nego rodzaju

niekl6re stosowane kosmetyki i preparaty

Sk6ra w miejscu nakladania testu (ramiona po stronie wyprostnej i plecy) byNa

prawi dlo w 4 b ez iadny ch nnian chorobolvych.

Uczestnicz4cp w badaniach nie stawiano Zadnych specjalnych wymagan,

wychodz4c z zaNohern4' ?-e naleiry bada6 dzialarrre tego typu wyrobu w normalnych

warunkach, w kt6rych bgdzie on w praktyce stosowany. Nalezy jednak doda6, 2e na

wyniki badan mogq mied w wyjqtkolvych przypadkach vrptyw takie czynniki jak:

dieta zywieniow4 tryb ryciu rodzaj wykonywanej pracy, stres oraz warunki

Srodowiska naturalnego itp.

7.

Spos6b

prowadzenia

badari

Zgodnie z Procedurq Badawczq 07/ DA.

Badany wyrrflb nanoszono w postaci handlowei, na kr4zki bibulowe

(Whatmann 3), kl6re umocowywano plastrem porowatym

hypoalergiczrym (chirurgicznym) na ramionach po stronie wyprostnej lub na

plecach. Proby zdejmowano po 48h. Pierwszy odczyt bezpoSrednio po zdjgciu

pr6by, nastEpny po 72h od naloZenia testu. Ocen odczyn6w dokonano wedlug

skali, kl6ra zgodna j est z og6lnie przyjEtqskalq w badaniach dermatologic nrych.

8.
Czas trwania

badari
Badania trwaly od 17.03.08 do 20.03.08.
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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 grupie badanych 20 os6b, w tym 20 z dodatnim wywiadem alergologiczrym nie stwierdzono

dodatnich odczTtndw, co fwiadcz,y o tlm, 2e preparat nie wykazuje wlasnoSci drainiqcych i

aczulajqcych.

OPINIE I INTERPRETACJE

Na podstawie wynik6w prueprowadzonych test6w kontaktowych p6lotwarfych stwierdzamy,

2e badany pod wzglpdem dermatologicznym

. ODOROFFNANO

PREPARAT DO ODSWIEZANIA POWIETRZA I USUWANIA

NIEPRZYJEMNYCH ZAP ACHOW Z P OMjE SZC ZF,N, TKANIN, OBUWIAO

ODZIEZY TWYKLADZIN

(symbol NE - 02, seria 13.03.2008)

stosowany ( zgodnie z przeznaczeniem ) przez osobv. u kt6rvch nie wvstepuie alergia na

kt6rvkolwiek z ieso skladnik6w

jest dobrze tolerowany przez sk6rp, poniewai w grupie badanej nie stwierdzono Zadnych

podrainieri ani odcrynriw alergicznych

aWAGA: Wvdana oninia bewieczefistwa nie dotvczv osdb, u kttirvch wvstenuie alergia nu

ktdrvkolwiek ze skladnikdw ocenianego wvrobu.

Nazwisko i adres osoby
o dpowiedzialnej za o c ene

Otrrymuj4:

Egz. I i2 : Zleceniodawca

Egz.3: ITA - TEST, a/a Nr B- 17612/3440108

ffiffit-*-"SM
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Gotowy do uzycia odSwie?acz powietrza o zapachu kwiatowym. Zastosowanie rwiqzkow
tSrtanu w postaci nanocz4steczek lqcznie z innymi skladnikami preparatu nadaje wla6ciwo5ci rozkladu
nieprzyjemnych zwi4zk6w zapachowych i spalin. Usuwa plzykre zapachy pochodzenia organicznego
przez ich silne utlenianie, oczyszcza powietrze utrrymuj4c trwaty efekt 6wiezo6ci. Dziala
perrnanentnie przez dluhsry czas, a nie tylko w chwili zastbsowania. Zwilcza i neutrali zuje drazni*ce
odory dymu t54oniowego, samochodowego, potu , zapachy gnilne, oraz odo ry rozkladu zwier zpcego i
roslinnego. Moze by6 stosowany do tkanin ubraniowyctt i oliciowych, sk6ry, jak r6wn iez do otuwia,
unieszkod I iwiaj 4c nieprzyjemny zapach potu. Nie pozostawia plam.

ZASTOSOWANIE:
- pomieszczenia biurowe, mieszkalne, szatnie sportowe, sauny, fitness, poczekalnie,
- pomieszczenia sanitarne (toalety, lazienki) oraz kuchenne,
- wykladziny dywanowe,
- klimatyzatory,
- wngtrza samochod6w, bagahniki,
- tkaniny ubraniowe i obiciowe,
- sk6ra,
- wngtrze obuwia.

SKLAD:
Kompo4rcja zapachowa (Hexyl cinnamal, Limonene, Butylphenyl methylpropional), NANO
SILVER.

SPOSOB TIZYCIA:
Ptzed zastosowaniem naleiry zapoznad sig z kartq charakterystyki preparatu chemicznego.
WAZNE! Kahdorazo*o pir.d zastosowaniem rortw6r nalely energicznie wymie ,rie - wstrz4saj4c
okolo I minutE. Rozpylil bez rozcieficzania w pomieszcr.niu - nu Sciany, iapety, tkaniny, firanki,
dywany, legowiskazwierz4t, tkaniny oraz inne powierzchnie emituj4ce nieprryjimne zapachy.
Uwaga! Silne na$wietlanie (UV) zdecydowanie poprawia dzialanie-preparatu. 

- -

ZAGROZENIA:
Produkt nie spelnia kryteri6w klasyfikacji jako druhniqcy ani szkodliwy wedlug Rozporz4d zenia
Ministra Zdtowiazdnia2wrzesnia2003 r. w sprawie kryteri6w i klasyfikacji substancji i'preparat6w
chemicznych (Dz. U. Nr l7l, poz. 1665 i 1666), jednakhe zaleca sig prrestrzegat, rua Aotyczqcych
bezpiecznego stosowan i a :
526 - Zaniec4tszazone oczy przemyl natychmiast duz4 iloSci4 wody i zasiggnq6 porady lekarza
546 - W razie polkniqcianiezttilocznie zasiggnij porady lekarza- pokaz opuko*unie lub etykietg
52 - Chroni6 przed dzielmi

Kartg opracowano w Firmie TENZI Sp. z o.o,
Strona I z 2


