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Sprawozdanie zbadair dermatologicznych Nr B -24299i5387/10

I . Podstawa

liTkonania badai

Zlecenie z dnial0.l l . l0.znadanymnumer€mNrB-24299/5387/10 oraz pr6bki wyrobu

w opaKowantu zastQpczym.

SkladjakoSciowy wg nomenklatury INCI zostat zalqczony przez ZleceniodawcA

/Zal4cmik nr 1/ .

Za zgoalnos6 z deklarowanym skladem jakosciowlm i iloSciowym przesianych do
badai pr6bek odpowiedzialnos6 ponosi Zleceniodawca.

7
Charakterystyka

wyrobu

Pr6bka do badai:

Wygl4d: gQsta masa z drobinami 6ciernymi

Barwa: bezowa

Zapachr charakterystyczny dla u2l,tych komponent6w.

Opakowanie zastepcze:wiaderko z tworz}.rva sztucaego, z eo/kieta podajqcq nazw€

preparau.

Deklarowane

pfzezllacze'rte

wyrobu

Wyr6b przeznaczonyjest do mycia zabrudzonych r4k.

1,
Zalces badaf

zgodn! z
Okrcilenie tolerancji sktjry czlowiekd na badah! wyr(ib na podstawie w)Itiku
badafi dermatologicznych testem kontoktottytfi p4lotwa yrrL

5. Cel badania
Ocena u zdrowego, doroslego ochotnika lokalnej tolerancji sk6rnej produku

kosmebTcznego poprzez jednokotne natoZenie testu platkowego i odczyt reakcji sk6ry po

uplt'wie 48 i 72godzin.

o,
Dob6r probant6w

- ochotnikdw do

badari

Badania prowadzode s4 zgodnie z Procedurq Badawczq 07/ DA ITA - TEST przez

lekarza dermatologa w grupie 20 probant6w - ochotnik6w m€todq pr6b

kontaktowych - testern p6lotwartym.

Dob6r ptobanlfw-ochotnikdw dokonywat\ jest zgodnie z Prccedurq Bddat czq 02/ DA

ITA - TEST pryez lekaua dermatologa z uwzglCdnie ierh Dekhmcji Helsiiskiej z 1964
r. (z p6iniejselmi zupelnieniami), pnepistiw polshich i IJE, hryt))czntch COLIPA.

Dob6r parelisl6tr uwzglCdnia kryte a wlqczert i Viqcz.ed .lo bt tla .

t Do badai wltt?owano 20 os6b (19 kobiet i I m€Zczyzna) rasy kaukaskie.j,

zdrowych, w tym 20 os6b z dodatnim wl.wiadem w kierunku alergii.

W grupie tej:

. zadna z osdb nie miala udokumentowanej nadwrazliwojci, jak r6wniez w w).wiadzie

nie zglaszala niepoz4danych reakcjira poszczeg6lne skladniki badanego wyrobu,

. wszystkie osoby zglaszaly w w1'wiadzie wystgpowani€ r6znego rodzaju

niepoz4danych reakcji sk6ry na niekt6re stosowane kosmetyki i prepamty myjEce
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(osoby z dodatnim wlrr'iadem w kierunku alergii VIub atopii),

wszystkie osoby spehialy wymagania dotycz4ce wlqczenia do bada6,

wszystkie osoby podpisaly zgodg na Swiadome uczestniczenie w badaniu i zostaly

poinformowane o celu badania, sposobie prowadzenia badan oraz o mozliwych

dzialaniach niepoz4danych.

Sk6ra w miejscu naktadania testu (ramiona po stronie wyprostnej i plecy) byla

prawidlowa" bez 2adnych zmian chorobowych.

Uczestnicz4cym w badaniach nie stawiano zadnych specjalnych wlmagaf,

\ ychodzqc z z loiEnla, 2e nalezy badad dzialanie tego typu wl,Tobu w naturalnych

warunkach, w kt6rych bgdzie on w praldyce stosowany. Na1e4/ jednak doda6, 2e na

wyniki badafi mog4 mied w wyj4tkowych prztpadkach wpl),.i,, takie czynnikijak: dieta

4/wieniowa, ind].widualne upodobani4 tryb irycia, rodzaj wykonl'wanej pmcy, stres oraz

warunki 6rodowiskanaturalnego itp.

1.

Spos6b

prowadzenia

badafi

Badany nTr6b nanoszono w postaci 17o roztworu wodnego, na kreiki bibulowe

(Whatnann 3), kt6re umocow),'wano plastrem porowarym - hlpoalergicznym

(chirurgicznym) na ramionach po stronie wyprostnej lub na plecach.

Pr6by zdejmowano po 48h.

Pierwszego odczltu dokonywano bezposrednio po zdjgciu pr6by, nastQpnego po 72h od

nalozenia testu.

Ocen odczyn6w dokonano wedlug skali, kt6ra zgodna jest z og6lnie przyjgt4 ska14 w

badaniach dermatologicaych.

Charakterystyka ochotnik6w oraz wyniki badaf przedstawiono w tabeli nr 1.

8.
Czas trwania

badai Badania trwalv od 15.11.10 do 18.11.10
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Nr B -24299/5387 ll0

w
nie

os6b, w

odcryruiw', co

tln 20

$riadcq)

z dodatnim wywiadem alergicznym

o tynq 2e badany wyrdb niz wyhazuje

wtas naici dratniqcych lub uaal4j qcych.

Wyniki badaf pzedstawiono w tabeli ff l.

Tabela N I

N -nomalna S- such., M - mi€s@.

Nt ll/iek Plel Rodzoj
shim

Wynik
badanis

I 60 K s
2 30 K M
J 27 K

62 K J
5 2E K
6 1I K s
7 K (-)
I JE K M
9 21 K
10 38 K
r1 11 K s
12 51 K s
I3 31 K s
r1 J8 K

22 M ,'
r6 32 K
1 7 K J
18 K J
19 27 K s
20 5E K s

Ocm 3tdu ek6ry pmr l.laa d..n otogr

0lubG) - bEtodc4nu, l lub(+/-) -slabykr6*otrwdySwiad,

2 lub (+) - slaly 3*i4d i diqscoer slaby mien,

3 lub (+ ) - swiqd i iiejscorr rumi.'l

4lub{+) Ssiqd dmien od.gly i etudki.
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OPINIE I INTERPRETACTE

Na podstawie wynik6w przeprowadzonych test6w kontaktowych pdlotwartych stwierdzamy,

,e badana pod wzglgdem dermatologicznym

PASTA DO MYCIA MK svmhol M-105

stosowana (zgodnie z przeznaczeniem) przez osoby,

u kt6rych nie nTstfpuje alergia na kt6rykolwiek z jego skladnik6w
jest dobrze tolerowany przez sk6rQ, potriewai w badanej grupie nie stwierdzono Zadnych podraZnief

ani odczyn6w alergicznych.

IWAGI: Wydana ocena nie dotvc4v osdb. u ktdnch wvstep4je 4krgi4 llLbllirLplyigk ze skladnik'w

badanego wt)robu.

Nazwisko i adres osob!
odpottiedzialnej za oceng

dermalologiczn4

irhlB'il::i."K-T#'ffi;
*"10.fi 5.'ll&tik'''''ot

otrzymuje:

Egz. li2 : Zleceniodawca

Esz.3 a./a (B - 2429915387/10,



KARTA TE C HNICZNA PROD (] KT A

PASTA DO MYCIA MK
s\a4BOL

M-105 I Ni€

J'l (

,,. Wvj{kowo _s$teczna pasta oparta na.skladnikach mineralnyoh i swowcach poohodzeniaroilinnego. optymalnie dobrana zawartoSi delikatnego mat".iatu s"llmego Joskonale usuwa silne
?!y!.?i" 

w t)'rn: smary. oleje napgdowe i hydraufioare, pf,ny teohn;ci,-e.6-odatkowa zawartos6grrcer)'ny.oraz \,vyci4gu z aloesu zapobiega wysuszaniu dloni, co sprawia, ze naw€t poalczas cz€stegostosowania sk6m dloni pozostanie nawilzona.

ZASTOSOWANIE:
- warsztrty, zaklady przemyslowe.

SKtr,AD:
:51 , it:j"r9*9 i -.kationowe zwi4zki. powierzchniowo czJ,lne, substancJa konserwuj4ca(Metylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), kompozycja' -puJo*u, substancjepomocntcze.

SP0S6B U,YCIA:
Stosowa6 na suohe dlonie. Na silnie zabrudzole dlonie naniej6 niewielkq ilos6 pasty, woierac az dotozptJsv:zenia brudu, a nastepnie dokladnie spluka6 i osuszyd rgce. W raziJ poazeby o4,nnoSipo$t6rzyi.

ZAGROZENIA:
Preparat nie zostal sklasyfikowany jako 

^niebezpiecay w mySI obowi4zujqcych przepis6w(Rozporzqdzenie Minisha Zdrowia z dnia 2 wrzejnia ZIO.I .. * .p**i"-ffieriOu, i sposobuklaslikaoji substancji i prepa@t6w chemicarych (Dz. u. Nr I7l, poz. to'es i teee L arianamDt.

TERMINWAZNOSCI:
36 miesipcy od daty Fodukcji. Data produkcji/seria omz data warnojoi podana na opakowaniu.

DODATKOWE I N FORIIIACJE:
Dodatkowe informacje dostQpne w karcie charakterystyki preparatu chemicznego.

^,,"-,t::r*n 
?p!*aynt: .nalezy catko,ticie oprdznit. pwte opakowania wyplukltt kitkakrofniewoaq norq zuzic tak jak preparal puste opa*owanie moina sktadowat w pojennikachprzeancnnych do zbi6rki opakowan z tu)or4ae szluczrrych lub yzekazai wyspecjilizowanej Jimie dotylizacji. PEes z:gac pueph1te Ilstclay z.dnia li mala )oot ,. o ip)iiiio"h i odpadachopal@vaniowr:h (Dz. U, Nt 63, poz. 6j8) z p,iniejszymi zmianami.

TENZI Sp. z o.a, 72002 Dotuje, Skafiimterzyce 18
tel (091) 31 1 97 77, fax: (091)311 97 79
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