Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που
έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια
Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει
στην Κοινοτική Αγορά τα πιο κάτω προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν
κινδύνους:
1. Δερμάτινος μπρασελέ με την επωνυμία «DEVERGO» και με barcode
5996542182647. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και σε αυτό
ανιχνεύθηκε Μόλυβδος (ουσία η οποία είναι τοξική και επικίνδυνη για το
περιβάλλον) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη
νομοθεσία όριο.

2. Δερμάτινος μπρασελέ με την ονομασία «Lora Beauty» και με κωδικό 86083. Το
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και
περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις.

3. Δερμάτινα σανδάλια με την ονομασία «superfit» και με κωδικό Polly 0-00096-34.
Το προϊόν είναι Αυστριακής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας
και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις.
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4. Παιδική κούκλα ονομασίας «Baba figura kulcstartó» και με κωδικό No.0830. Το
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και
περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ)
εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη
νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

5. Σκουλαρίκια ονομασίας «Accessories» και με κωδικό N°: 815669. Το προϊόν
είναι Κινεζικής κατασκευής εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και σε αυτό
ανιχνεύθηκε νικέλιο (ουσία η οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,5 µg / cm² / εβδομάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην
ιστοσελίδα του RAPEX:
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που
εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους
αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα
22405637, 22405611 και 22405609.
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