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DECYZJA

Na podstawie art. 54 ust. l i ań. 7 ust. 2 lstaw z dnia 13 wrześńa 2002 r' o produktach
biobójczych (Dz. U. Nl l'ls,poz.1433 ze zn.) w związku z axt. 104 ustawy z dnial4 azś,nrca 1960
r. Kodeks posĘ)owania adrninistracyjnego {Dz. U. z 2000 r. NI 98, poz. l0'1l ze zm.) w zwią3ku
zart.26 uslĄw z dria 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr l75, poz. 1433 ze
zm') Minister Zdrowia' po rczpatrzeniu wniosku żożonego przez

EuroStarChem Sp. z o.o., wydaje

pozwolenie nr 2087/05 na obrót produktem biobójcrym

Nazwa produktu biobójczego:

DezoStar

Rodzaj i postać ułtkowa produktu biobójczego oraz jego przeznaczenie:

kat. l, gr. 2, 3,4, 5 wg rczpolz'flzeria Ministra Zdrowia z dnia 17 śycznia 2003 r. w sprawie

kategorii i gnrp prodŃtow biobójczych (Dz'U. Nr 16, poz. l50);

płyn do dezynfekcji powierzchni w przemyśle spożłvczjm (również mających kontakt

z ż'rłnością), do stosowania w miejscach publicznych i w przemyśle, w higięnie weteDmaryjnej

oraŻ do deąnf€kcji wody pitnaj

Nazwa i .dres wnioskodrwcy:

EuroStarChem Sp. z o.o., ul. Gen. Brzozy_Brzrńny |3A,05-220 ZięIoika

chemiczna nazwa substancji czynnej (lub inna pozwalająca na uslalenie toźsamości

substrncji czTnnej)' jej zawańość w produkcie biobójczym oraz nazwa i łdres tYtwórcyi

podchloryn sodu CAS | 768l-52-9 |zĄw'l2-5-l5%Ą:

Foducęn| Fima chemiczna Dwory S.A.' ul. Chęmików 1, 32-600 oświęcim

Nazwa i adrer wytwórcy produktu biobójczego:

EuroStarChem Sp' z o.o., ul. Gen. Brzozy-Bnezirry |3A,05-220 ZieloŃa
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Rodzaj opakowanił:

kanistdHDPE); beczl@ (HDPE)

okre'! wrżności produktu biobójczego:

6 miesięcy od daty prodŃcji

Inne postanorvieni! decyzii:

Intęgra|ną część pozwolęnia stanowi załącznik w postaci:

- teści ilstrukcji stosowania wjęzyku polskim

Wnioskodawca obowiązany jeś niezwłocanie poinformować Prezesa Uzędu o wszelkich danych

i okolicztościach, które mogą mieó $pływ na wymagania i waruŃi stanowiącę podstawę wydania

pozwolenią o których mowa w art' 17 ust. l i ust' 2 ustawy z dn. l3 wTześnia 2002 r' o produktach

Liotojczyctr @z U. Nr l15, poz- 1433 z€ zn.). Niewypełnienie pŹedmiotowych warunków

skutkuje wygaśnięciem decyzji w tybie art. 162 $ l pkt 2 Kpa'

Pozwolenie wydaje się na czls nieokreślony.

Pouczenie:

odnini€jszejd€cyzji,napodstawi€an.12?$3us12łyzdnia14czeNca1%0r'Kod€kspostępowaniaadminislracyj!€go
(Dz' U' ź 2óoo r' Ńl lą poz' l07l u zn') slroni€ słuzy pmwo do Miesienia Miosku o ponoMe rozpatrzenie sprawy w

1erminie 14 dni od dnia doĘcrenia decyzji.

Zgodni€ z an. 7 ust l ustawy z dnia 13 wzśnia 2002f' o produkach Biobójcą'ch (Dz' U' NI u5' poz 1433 zc n') łnioski
;osi się do ministn właściw€go do sPrB\ł zdmwia a po$ednictw.m Prezesa Urzędu Rojes1racji Produktow Lecaiczych'
w}Tobów Medycunych i Produktów BiobiójcŹych'

MINISTER ZDROWIA

podpis i piecąć



PREZES
Urzęilu Rejestlacji Produktórł Leczniczych,

wjrrobów Medycznych i Prcduktów Biobójczych

Warszawą
2012 -02- I 6

N,|Ąę:(kł.ą..|.6ź1,fr ..ao,/Z

Errrost&rch€m sp. z o.o.
uL straźacka 89
04-462 Warszawa

DECYZIA

Na podstawie alt. 54 ust. 2 i ust. 5 usta\ły z dnia 13 wrześńa 2002 r. o produktach
biobójczych (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 252),

dokonuje się zmiany danych objęĘch pozwoleniem nr 208?/05 z dnir 2005{1-26
na obńt produktem biobójczym Dezostar

w zskiesie:

- n.zwa i adies wnioskodawcy:
z: EwoStarChem Sp. z o.o., ul. Gen Brzozy-BżśŻirry 13Ą 05220 Zięlonka

na: Eirros(archeo Sp. z o'o., ul. straż5cka 89' 0,l_4ó2 w'rszrwa

- nazwa i adres wytwórcy produktu biobójczego:
z: Eurostarchem sp. z ó.o., ul. Gen Brzozy -Brzeńny l3A, 05-220 zielonka

na: Eurostarchem sp. z o.o.' ul. strłźźcki 89, 0d-462 wrrśzawa

- chemiczna nazwa subslancji czynnĆj (lub inna pozwrlająca na ust'lrDi€ tożs&mości
substrncji czynrrej)' jej zawańość w ptodukci€ biobójczym omz nazwa i adres
wytwórcy:

z: podcbloqłr sodu, C AS:.1681-52-9 fzaw. |2'5-l5oĄ;
ploducent: Firma chemiczna DWoRY S.A., ul. ch€mików l' 32_600 oświęcim

na: podchlory! sodu/Chloran(D sodr\ CAS: 7681-52-9 k w.12513,5 gl0uq."Ż1a'v/.

akĘrłnego ch|oru l2ii13'5 gi1ffig)l;
produc€n* Firma chemiczna DwoRY s.A.' uL chemików 1' 32{ffi oświęcim

- zakies obrotu i stosowłnia:
z,-

na: Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego slosowalia
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- inne poslanowienia decyzji
z: Integralną część pozwolenia stanowi załącanit w postaci:

treści instflrkcji stosowania wjęzyku polskim
na: Treść oznakowani& oprkowanń stanowi załącznik do niniejszej decyzji'

Tręść oalakowania opakowania stanowiąca z' ączik do nińejszej decyzji, w toku
postępowania podlegala weryfikacji w zalcesie prz€dmiotowęj zrniany i została
zaakcęptowana-

UZASADITIENIE

od uzasadnienia niniejszej decyzji odsą)iono na podstawie axt. 107 $ 4 Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zn.), ponieważ
uwzględnia ona w całości ządanie strony.

Pouczenie:
od ninięjszej d€cy4ji, na podstawie art. l27 s 3 i ań. l29 $ 2 ustĄwy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, stronie sfuży prawo do wniesienia wniosku
o ponowne rcąpardzś|'ie sprawy do Pręzesa UŹędu Ręjestracji Prcduktów Lecmiczych'
w}ToMw Mędycznych i Produktów BiobójczycĄ \r tęrminie 14 dni od dnia doęczenia
dec}Żji.

zAłą',niki:
I. Tręść oanakowania opakowania
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