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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Trnavská cesta 52 

P.O.BOX 45 

826 45 Bratislava 
                                                                          

     

                                                                       

RÚVZ v Slovenskej republike 

 

 

Vaša značka/zo dňa      Naša značka       Vybavuje   Bratislava  

-/-                            OHVBPKV/3763/19858/2021/ Ci    Mgr. Cimermanová        15.4.2021         

 

Vec 

Nebezpečné výrobky 

Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii. Ide 

o nasledujúce výrobky: 

 

1.hlásenie č.A12/00495/21 

číslo podania: IT/00563/21 

názov: LIGHT GREEN – farba na tetovanie  

značka: INTENZE  

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: Batch  SS285  

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené štáty americké 

výrobca: INTENZE Products linc. Rochelle Park NJ 07662 

 215 NJ-17, Rochelle Park. USA 

               United States  

popis: 29,6 ml, zelená farba na tetovanie, na fľaške uvedená výrobná dávka a dátum 

minimálnej trvanlivosti, vidˇ. obrázok . 
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Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky- TOLUIDÍN (CAS 95-53-4) s koncentráciou 29 

mg/kg. Vyššie uvedená farba na tetovanie nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá 

stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make-up 

(Resolution ResAP (2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattos and 

permanent  make- up. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci 

zistenia výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.  

          V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej 

republike zašlite na e-mail alexandra.cimermanova@uvzsr.sk  do 23.04.2021. 

 

 

S pozdravom 

 

                                                                              PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 

                                                                            hlavný hygienik Slovenskej republiky 
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