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DECYZIA

Na podstawie art. 54 ust. l i axt..7 ust. 2 lstawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach
biobójczych (Dz. U. Nr l75, poz. 1433 zn nrt ) w związku z art. l04 ustawy z dnia 14 częrwca 1960
r. Kodeks postępowania administrącyjnęgo @z. U. z 2000 r. Nr 98 , poz. lo77 ze zm.) w zwiąku
z alt. 26 ustawy z dnia 13 wrzęśnia 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr |75'poz. 1433 ze
an.) Miństęr zdlowia, po rozpatrzęniu wniosku Żłożonego przez

Eurosbrchem sp. Ż o.o., wydaje

pozwolenie nr 2089/05 na obńt produktem biobójcrym

Nazwa produktu biobójczego:

Magnus

RodŻ&j i postać ułtkowa produktu biobójczego oraz jęo przezna.ŻŁLie:

kat.I, gl.2, 4 włIozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 styaznja 2oo3 l. w sprawie kategońi

i gnrp produL:tów biobójczych (Dz.U. Nr 16, poz. l50);

płyn do mycia i dezynfekcji dla przemysłu sproą.\łcz€go do pomieszczeń, powierzchni i urządzeń

również mających kontalit z żyrłłrością

Nazwa i adrer wnioskodawcy:

Euostarchem sp. z o.o., ul. Gen. Brzozy-Bneńry l3A,o5-220 Zielonka

Chemiczna nazwa subrtancji czplnej (lub inna pozwalając& na ustatenie tożsamości

substancji czynnej), jej zawańość w produkcie biobójcrym oraz nazwa i łdres ł'ytwófcyi

podchloryn sodu, CAs |'7 68 | - 52-9 |ŻĄw. 3,8 - 4,2yo];

producent: Firma Chemiczna DwoRY s.A.' ul. chemików l, 32-600 oświęcim

Nazwl i adres łytwórcy produktu biobójczego:

EuroStarChem Sp. z o.o., ul. Gen. Brzozy-Btzezirry 13A,05-220 Zielor*la

Rodzaj opakowania:
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okres waźności produliÓu biobójcz€go:

1 2 miesięcy od daty produkcji

InBe postanowienia decyzjii

lntegralną część pozwolenia stanowi załącznik w postaci:

- tręści instnrkcji stosowania wjęzyku polskim

Wnioskodawca obowiązany jest niezwłocanie poinformować Pręzęsa Urzędu o wszelkich danych
i okolicznościach' które mogą mieć łpł1rł na wymagania i warunki stanowiącę podstawę \łydania
pozwolenią o których mowa w ań. 17 ust. l i ust. 2 ustawy z dn. 13 września 2002I. o produktach
biobójczych (Dz. U. Nr l75' poz. 1433 ze zrrr.). Niew1pełnienie przedmiotowych waruŃów
skutkuje wygaśnięciem decyŻji w trybię art. 162 $ l płl 2 Kpa.

Pozwolenie rydłje się na czas nieokreślony.

Pouczenie:

od niniejsrej decyzji' na podstawie alt' l27 $ 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r' Kodeks postępowania administtcyjne8o
(Dz' U. z 2000 r' Nr 9E, poz' l07l ze zl'') slronie sfuzy prawo do łniesienia Miosl! o Ponołle roŻpatrrenie spnły w
teminic 14 dni od dnia doręczenia decyzji'

Z8odnie z art. 7 ust' l uslały Ż dnia 13 Wześnia 2002r. o produktach Biobójczych (Dz' U' Nr l75, poz |433 ze Żm') Mioski
Mosi się do ministra właś.iw€go do spraw zdrcwia a pośredniclrem PEresa Urzędu Re.i€stracji Produk1ów Leczniczych.
wyobów M€dycaych i Produkn'w BiobóicŻych'

MINISTER ZDROWIA

ZDRowi^
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PREZES

Urzędu Ęejestracji ProduktórY LeczłicĄ/ch'
w}robów M€dycznych i Produktów Biobójczych

Warszawą 2012 -02- I 6

N, lt!,$ ła..a..'E.4, 3!.2o/r

Eurostarchem Sp. z o,o.
ul. strażlck' 89
04-,ló2 Warszawa

DECYZIA

Na podstawię ań. 54 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 13 września 2002 I. o poduktach
biobojczych (Dz. U. z 2007r.Nr 39, poz.252),

dokonuje się zmiany danych objętych pozwoleniem Dr 2089/05 z dnir 2005-01-26
!& obrót produktem biobójc4m Magnus
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w z&kresie:

- nłzwa i adres wtrioskodawry:
z: Ewostarchem sp. z o.o., ul. Gen Brzozy-Borziny l3A,05220 ZieloŃa

tr.: Eurosaarch€m sp. z o'o', ul. strźacka 89' 04-4ó2 włrszawa

- nazwa i adres w}twórry pfoduktu biobójcz€8o:
z: EuoStarChem Sp.. z ó.o.' ul. Gen Brzozy -Brzeńry 13A,05-220 Zielonka

na: Euroltarchem sp. z o.o.' ul. strażacka 89, 04-462 Warszawa

- chemiczna n.zwa substancji czynnej (lub iooa pozwalająca na Btalenie toź]samości
substrncji czynnej| jej zawańość w produkcie biobrójczym ortz nazwa i adres
vTtwórcy:

z: podchloryn sodu, C A3:- 7 681-52-9 law - 3,84/%11
producęnt: Firma Chemiczna DwoRY s.A., ul. Chęmików 1, 32_ó00 oświęcim

na: podchloryn sodu/chloran(I) sodu, CAS: 7ó8l-52-9lz'ąvł.3842o/., (384.2 g100E,
zaw. akł"wnego chloru 3'8-4'2 g/r00g)l'
producen& Firma chemiczna DWoRY S.A., uL Chemików 1' 32{00 oświęcim

- zlkrg! obrotu i Śtosowania:

na: Piodu.kt nie jest przeznaczony do powśzechnego śtosorrania



- inne postanowienia decyzji
z| |fi.egrafnągąść pozwole1ia stanowi załącznik w postaci:

treści instrukcji stosowania wjęzyku polskim
na: Tre.ść oznakowania oprkoYania saanowi zalącznik do niniejszej dec}Żji

Treść oznakowania opakowania stanowiąca załącanik do niniejszej decyzji' w toku
postępowania po<llegda weq{kacji rv zakęsie przę&niotowej zniany i została
zaakceptowana.

od uzasadnienia nińejwej decyzji odsą'iono na podstawie alt. 107 $ 4 Kodeksu
postępowania administacyjnego (Dz. U. z 2000 I. Nr 98, poz. 'l07l zr, zlJJ.-)' ponięważ
uwzględnia ona w całości żądanię strony.

Pouczenie:
od ninĘszej decyzji, na podstawie art. l27 $ 3 i art. l29 s 2 |JŚĄ\rły z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, stronie służy prawo do wniesięńa wniosku
o pono'wne lozpatrzenie sprawy do Prezesa Urzędu Rejestmcji Produktów Lecniczych,
W1,robów Medycznych i Prcduktów Biobójczycb w terminie 14 dni od dnia doęczenia
decyzji.
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