
MII\ISTERSTWO ZDROWIA
Departament 7drowia Publicznego

00-952 WARSZAWA 55
ul. Miodowa nr 15
tel. centr.634-96-00

ident5rlikator _
Nasz znak: ZPs- v4pb-bqn I OI

TENZI Sp. z o. o.
Skarbimieruyce22
72-002 Dotuie

W nviqzku z decyzjq Ministra Zdrowia, dotyczecepozwolenia na obr6t produktem

biob6jczym

a

o naizwreS Gran Alka-Dez

nai?wa substancji c4rnnej oraz naiawa i adres iej producenta:

Glutaral, CAS: I l1-30-8, WE: 203-856-5 fzaw.1 glkgl;

producent: P.H.U. "ELTREX" Henryk Kubeczka,uL Frysztacka 163, 43-400 Cieszyn

Crwartorzgdowe zwiqzki amonowe,benzylo-C l2-16-alkilodimetylowe, chlorki,

CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2fzaw. 70 elkel;

producent: Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. J. Bema 21,47-zl4Kqdzierzyn-KoLIe

podmiot odpowiedzialny I

TENZI Sp. z o.o., Skarbimieruyce 22,72-002 Doluje

Ministerstwo Zdrowia" Departament

przedmiotowe pozwolenie nr 3473108 z

oznakowania opakowania.

Do wiadomoSci:
L Urzqd Rej estracj i Produkt6w Lecmiczy ch,

Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych
ul. Z4bkowska 41, 03-736 Warszawa

2. ala

Warszawa, )8.Oq .4po8

Zdrowia Publicznego przesyla w zalqczeniu

dnia ?Q00. ; 0.t -..?.Sroku wrv z zatwierdzonqtresci4

,r ! r")
n Puolicznego



2008 -0t-- 2 5
Warszawa, dnia 2008 r.

MINISTER ZDROWIA-;X?il(Tqifur3t{tb 
t08

TENZI Sp. z o.o.
Skarbimiemyce22
72-002 Doluje

DECYZIA

Na podstawie art.4 ust. I pkt 4 w zw. z art.54 ust. l, ust 2 i ust. -< ustawy z dnia 13 wrzesnia
2002r. o produktach biobojczych (tS. Dz.IJ. 22007r. Nr 39, poz.Zs2),wydaje siE

pozwolenie nr 3473108 na obr6t produktem biobdjczym
Gran AIka-Dez

2. Rodzaj i postad uiytkowa produktu biob fiiczego o?uzjego przeznrczenie:

kat. I, 8r.2, 4 wgrczporzqdzeniaMinistra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie kategorii

i grup produkt6w biob6j czych (Dz.U. Nr I 6, poz. 150);.

plyn do mycia i dezynfekcji pomieszczefr,powierzchni iwzqdzeri majqcych r6wniez kontakt

z ZywnoSci4 i Srodkami zywienia zwierzqt

3. Nazwa i adres podmiofu odpowiedzialnego:

TENZI Sp. z o.o., Skarbimierzyce 22,72-002 Dotuje

4. Chemiczna naiawa substancji czynnej Qub inna pozwalaiQca na ustalenie toisamo5ci
substancji czynnei), jei zawartofd w produkcie biob6jczym oraiz nazwa i adres w5rhv6rcy:
Glutaral, CAS: I l1-30-8, WE: 203-856-5 fzaw.l g/kgl;

producent: P.H.U. "ELTREX" Henryk Kubeczka,ul. Frysztacka 163, $-4A0 Cies4m
Czwartorzgdowe zwiryki amonowe,benzylo-C l2-16-alkilodimetylowe, chlorki,

CAS : 68424-85- I, WE: 27 0-325-2 fzaw. 70 g/kgl;

producent: Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. J. Bema 21,47-224Kgdzierzyn-KoLIe

5. Nazwa i adres uytw6rcy produktu biob6iczego:

TENZI Sp. z o.o., Skarbimierzyce 22,72-A02 Doluje

1.. Nazwa produkfu biob6jczego:

Gran Alka-Dez
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6. Rodzaj opakowania:

butelka (HDPE);

kanister (HDPE);

beczka (HDPE)

7. Okres watno5ci produktu biob6iczego3

12 miesiEcy od daty produkcji

8. Zarl<res obrotu i stosowania:

produkt nie jest przezr.p1czony do powszechnego uZytku

9. Inne postanowienia decYzii:

Inte graln q czg36 p o zwo I e ni a stano wi zalqcznik w p o stac i :

treSci oznakowania oPakowania

Pozzwolenie zachowuie wa2no56 do dnia 14 maia 2010r.

Pouczenie: a^.A r, - t_t_-
Odr t " t .J r^ jdecyz j i ,napodstawiear t .  127$3wzw.zar t .  l29$2ustawyzdn ia14czerwca1960r 'Kodekspostqpowan ia
administracyjrr.go (bz. U.-22000 r. Nr 98, poL. tOlt ze mr.), stronie sluzy prawo do wniesienia wniosku o ponowne tozpatrzenie

sprawy do mini#a wlaSciwego do spraw zdrowi4 w terminie 14 dni od dnia dorpczenia decyzji.

MINISTER ZDROWIA

Otrzymuj4:
1. Strona
2. URPLWMiPB
3.a la
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TRESC OZNAKOWANIA OPAKOWANIA

Producent: TENZI Sp. z o.o.
Skarbimierzyce 22
72-002 Doluje
tel. (+48 91) 8147-140
www.tenzi.pl

ptyn u" -9Hit*ffi#i?zatkaticznei 
;r

TYLKO DO ZASTOSOWAN PNOFESJONALNYCH

Przeznaczenie: Skoncentrowany, alkaliczny preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni,

maszyn oraz wzqdzen r6wniez maj4cych kontakt z zyvrnoSciq lub Srodkami Zywienia

rwierz{. Wykazuj e dziattarrie dezynfekuj4ce, zgodnie z normami PN-EN 1276:2000, PN-EN

1 650:2002, PN-EN 13697 :2002.
Spos6b uLycit: Roztw6r roboczy nale?y z;:obil bezpoSrednio przed zastosowaniem. Na myt4

powierzchniE nanieS6 rortw6r o stEzeniu roboczym odpowiednio dla temperatury 20"C:
- dezynfekcja: bakterie - stEzenie2Yo (200 ml/ l0l wody), czas dzialania 5 min,
- dezynfekcja: grzyby - stEzenre2o/o (200 nUIO I wody), czas dzialanra 15 min;
po dezynfekcji umyrepowierzchniE na\e?y splukad duZqiloSci4biehqcej czystej wody pitnej.

Wymagany cz4s wentylacji minimum 5 minut.
Sklad: 100 ml preparatu zawiera - czwartorzEdowe zwiqzki amonowe, benzylo-Cnts'

alkilodimetylowe, chlorki (substancja czywra) - 7 g; glutaral (substancja czynrta) - 0,1 g;

mniej niL 5o/o niejonowe Srodki powierzchniowo crynn% s6l sodowa EDTA; mniej nrz 2o/o

wodorotlenek potasu (1 00%).
Wskaztiwki dbtyczqce zagroil,ef i N - Niebezpiecziy dla Srodowiska. Xi - Drazniqcy. R50 -

DziaNa bardzo toksycznie na orgarizmy wodne. R41 - Ryzyko powaznego uszkodzenia

wzroku. R38 -DziaNa dra1niqco na sk6rq. 526 - Zanieczyszczone oczy przemyd natychmiast

du1a iloSci4 wody i zasiggn46 porady \ekarza. S28 - Zanieczyszczonq sk6rE natychmiast

przemy(, duaqiloSci4 wody. S29 - Nie wprowadzad do kanalizacji. 561 - Unikai zrzutow do

Srodowiska. Postgpowai zgodnie z instrukcj4 lub kanq charakterystyki. 537139 - Nosii

odpowiednie rgkawice ochronne i okulary lub ochronE twarzy. S1l2 - Przechowywa6 pod

zamkniEciem i chronid przed dziecmi. W przypadku wystqpienia objaw6w zatrucia

inhatacyjnego (kaszel, uczucie dusznoSci, zavrroty glowy) wyprowadzic poszkodowanego na

Swieze'p;;.t-e. Wezwad pomoc lekarsk4.
Preparat przechowyw ac i trarrsportowad tylko w oryginalnych opakowaniach. Chronii przed

Swiatlem slonecznym oraz cieplem.
Przeslrzegac przepisow Ustawy z dnia 11 maja 200I r. o opakowaniach i odpadach

opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 ze zm.). PozostaloSci preparatu nie wylewac do

kanalizacji lecz calkowicie zuZyc zgodnie z jego zaleceniem. Puste opakowania wyplukai

kilkakrotnie wodq kt6r4 ntTyC, tak jak preparat Puste opakowanie moZna skladowa6 w

pojemnikach ptzeznaczonych do zbi6rki opakowari z tworzyw silucznych lub ptzekaza(,

wyspecj alizowanej firmie do utylizacji.
Karta charakterystyki dostEpna na Zqdanie uZytkownika prowadz4cego dzialalnosc

zawodowa.
Pozwolenie na obr6t produktem biob6j czym nr

Data wazno6ci w normalnych warunkach ptzechowywania otaz

na butelce.
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Xi - Draini4cy

t

N - Nieb dla Srodowiska
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PREZES
Urzgdu Rejestracji Produktdw LeczniczYch,

Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych

Nr UR.PB. 3 47 3 I 08.2t 
^1.201 

4

Warszawa, 20tri -04_ I $

Tenzi Sp. z o.o.

Skarbimierzyce 18

72-002 Doluje

DF"CYT,JA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postEpowania

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w zw. z art. I Rozporz4dzenia Delegowanego

Komisji rub nr 73612013 z dnia 17 maja 2013r. zmieniaj4cego rozporzqdzenie Parlamentu

europe.lstiego i Rady (UE) nr 52812012 w odniesieniu do czasu trwania programu prac

potegalacy"f, ,ru o."ni" istniejQcych biob6jczych substancji czynnych (Dz. U' UE L 204

L ynl.Zill3, str.l) oraz napodttu*i. art. 54 ust. 5 w zw' art. 26 ustawy z dnia 13 wrzeSnia

2002 r. o produktach biob6jczych (Dz. IJ. 22007 r. Nr 39, poz.252 z p62n. zm')

zmienia sip decyzjg Ministra Zdrowia z dnia 25.04.2008 r' o wydaniu pozwolenia

nr 3473/08 na obrl6i produktem biob6iczym Gran AIka-Dez poprzez zmianp terminu

wa2noSci ww. pozwolenia

zi Pozwolenie zachowuje wa2noS6 do dnia 14 maia20l4 r'

na: Pozwolenie zachowuje wa2no56 do dnia 31 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE

Podmiot oapo*i"Orialny Tenzi Sp. z o.o., Skarbimierzyce 18,72-002Doluje, dzialaiqc na

podstawie art. 155 Kodeksu postqpowania

w zwiq,zku z Rozporz4dzeniem Delegowany

2013 r. zmieniaj4cym rozporzqdzenie Parlam

w odniesieniu do czasu trwania progr

biob6jczych substancji czynnych, wystqpil

por*ol"niu m 3473108 na obr6t produktem biob6jczym Gran Alka-Dez'

od dnia I wrzesnia 2013 r. stosuje siQ Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

(uE) nr 52g12012 w sprawie ,rdostEpniania na rynku i stosowania produkt6w biob6jczych

iOt. Urr. UE L t6i z 27.06.2012 roku, str. I z p62n' zm.). Arfyk-ul 89 pkt I
ww. rozporzqdzenia stanowi i2: ,,Komisia kontynuuje.progrlm prac polegajqcych na

systematycznej ocenie wszystkich istniejqcych substancji czynnych, rozpoczqty zgodnie z art'

16 ust. 2 dvrektwY 98/8/WE' majqc
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W Am celu Komisia jest uprawniona do przyjgcia aHdw delegowanych zgodnie z art. 83
dotyczqcych prowadzenia programu proc oraz okreilenia zwiqzanych z nimi prow
i obowiqzkfw wlaSciwych organfw i uczestnikdw programu. W zalehnoSci od postqtfw
programu prac Komisja jest upranniona do przyjqcia ah6w delegowanych zgodnie z art. 83
dotyczqcych przedlu2enia programu prac o olveflony czas".

W dniu 20.08.2013 r. weszlo w Zycie Rozporz4dzenie Delegowane Komisji (UE)
nr 73612013 z dnia 17 maja 2013 r. zmieniaj4ce rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 52812012 w odniesieniu do czasu trwania programu prac polegaj4cych na
ocenie istniej4cych biob6jczych substancji czynnych (Dz.IJrz. UE L 204 231.07.2013 r., str.
25). Arfykul I ww. Rozporzqdzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 73612013 zmienia
artykul 89 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nt 52812012 ,,Srodki
przejSciowe" poprzez ustalenie nowego terminu zakofrczenia prac polegaj4cych
na systematycznej ocenie wszystkich istniej4cych substancji czymrych, rczpoczgtego zgodnie
z art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE do 3 I grudnia 2024 r.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czetwca 1960 r. Kodeks postEpowania
administracyjnego ,,Decyzja ostateczna, na mocy ktdrej strona nabyla prqwo, mo2e byt
w kazdym czasie za zgodq strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznei, h6ry iq wydal, jezeli przepisy szczeg1lne nie sprzeciwiajq siq uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoleczny lub sluszny interes strony;
przepis art. 154 $ 2 stosuje siqodpowiednio".

Majqc powyZsze na uwadze, w opinii organu, za wydaniem decyzji na podstawie art. 155
Kodeksu postEpowania administracyjnego zmieniaj4cej decyzjp o pozwoleniu na obr6t
produktem biob6jczym Gran Alka-Dez w zakresie zmiany terminu waznoSci ww.
pozwolenia, przemawia sluszny interes strony.

W zwiqzkuzpowylszym postanawia siE jak na wstppie.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127 5 3 i art. 129 $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego, stronie sluZy prawo do wniesienia wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa UrzEdu Rejestracji Produkt6w Leczniczych,
Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6j czych, w terminie 14 dni od dnia doreczlnia
decyzji.

Efrbiilrgudtrrbt

VVPLYNELC

Otzymuj4
l. Stona
2. ala

30 -04 2014
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