ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Μεσογείων 284
155 62 Χολαργός
∆ιεύθυνση: Ελέγχου Παραγωγής &
Κυκλοφορίας Προϊόντων
Τµήµα: Ελέγχου Κυκλοφορίας
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210 65075435
Fax : 210 6549500
e-mail : apapad@eof.gr

ΘΕΜΑ:

Χολαργός, 30/9/2010
Αρ. Πρωτ.: 66479
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΟΦ :1009121
Προς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

Aπαγόρευση διάθεσης και διακίνησης των καλλυντικών προϊόντων:
Βαφή χένας για τα χέρια – Elruha Export Quality Heena (Ινδία)
Γέλη (gel) για το λουτρό (Κίνα)
ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ. 9 του Ν.1316/83
2. Το άρθρο 8, παρ. 1 της Υπουργ. Απόφασης ∆Υ8δ/οικ. 3607/892/2001
3. Τις µε αρ. πρωτ. ΕΟΦ 63919/21-09-2010, ενηµερώσεις των Γερµανικών Αρχών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης των καλλυντικών προϊόντων:
•
Βαφή χένας για τα χέρια – Elruha Export Quality Heena: Τύπος / αριθµός µοντέλου : Ko 56522, L-NU-L,
MC: 841200? 28.04.2010, Verda 20, L-NU-00049-10-BAA, Henna βαφή χεριών, 10-0056209-00101,ΑGF305 . Tο εν λόγω προϊόν ενέχει µικροβιολογικό κίνδυνο, καθώς περιέχει 2.6 x 106 CFU/g µείγµατα
Pantoea που µπορεί να προκαλέσουν σηψαιµία και µόλυνση του ουροποιητκού συστήµατος και. το οποίο
απαγορεύεται στα καλλυντικά σύµφωνα µε την οδηγία καλλυντικών 76/768/EEC.
•

Γέλη (gel) για το λουτρό Μάρκα: Soapland Τύπος / Αρ. µοντέλου ΕΑΝ: 4 014531 966359, αρ. παρτίδας
DB 090210: Tο εν λόγω προϊόν ενέχει µικροβιολογικό κίνδυνο, καθώς είναι µολυσµένο µε περισσότερα
από 107 CFU/g cepacia Burkholderia που µπορεί να προκαλέσει µόλυνση για άτοµα µε κυστική ίνωση ή
εξασθενηµένο ανοσοποιητικό σύστηµα.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της ∆ηµοσιάς Υγείας . Οι εταιρείες που πραγµατοποιούν
τη διακίνηση του προϊόντος στην Ελληνική Αγορά οφείλουν να επικοινωνήσουν µε τους αποδέκτες του προϊόντος
για την εφαρµογή της και να ολοκληρώσουν την απόσυρση του σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Συγχρόνως, πρέπει να
ενηµερωθεί η αρµόδια υπηρεσία του ΕΟΦ, ενώ τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστηµα
τουλάχιστον πέντε (5) ετών θέτοντας τα υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆Σ/ΕΟΦ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
♦ Γραφείο κ. Προέδρου και κ. Αντιπροέδρου ΕΟΦ
♦ ∆/νση ∆ηµοσίων Σχέσεων & Πληροφόρησης
♦ ∆/νση Αξιολόγησης
♦ Τµήµα Ελέγχου Κυκλοφορίας (2)

