
Registrácia a autorizácia, medzinárodný patent
účinnosti aroma olejov s dezinfekčným prvkom v prípravnej fáze autorizácie NTIC

Deklarácia
Postupujeme podľa Nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR, Nariadenie (EÚ) 528/2012), ktoré sa týka uvádzania na trh a používania biocídnych výrobkov, 

ktoré sa používajú na ochranu ľudí, zvierat, materiálov alebo predmetov pred škodlivými organizmami, 
ako sú škodcovia alebo baktérie, pôsobením účinných látok, ktoré sa nachádzajú v biocídnom výrobku. 

V aroma olejoch New Aroma využívame zmes účinných látok, pričom táto zmes obsahuje kombináciu už schválenej účinnej látky s účinnou 
látkou zaradenou do kontrolného programu. Na základe toho sme oprávnení uviesť naše aroma oleje s dezinfekčným prvkom na trh.

V súčasnosti prebieha proces autorizácie v Národnom toxikologickom informačnom centre (NTIC). V prílohe k nariadeniu 
o biocídnych výrobkoch je uvedených 22 typov biocídnych výrobkov zoradených zo štyroch hlavných skupín. Aroma oleje New Aroma 

s dezinfekčným prvkom autorizujeme ako:

Dezinfekčný prostriedok v hlavnej skupine č.1 ako typ výrobku 1 - Osobná hygiena človeka a typ výrobku 4 - Oblasť potravín a krmív,
pričom ide o registráciu v dvoch najcitlivejších kategóriách. Z Toho vyplýva, že vieme garantovať ich zdravotnú nezávadnosť pri kontakte 

s pokožkou a sliznicami ľudí a tiež pri kontakte s potravinami.

Bližší popis: Výrobky typu 1 - Osobná hygiena človeka
Výrobky v tejto skupine sú biocídne výrobky, ktoré sa používajú na osobnú hygienu človeka, aplikujú na ľudskú pokožku alebo pokožku hlavy alebo pri kontakte s ňou, pričom primárnym účelom je dezinfekcia 

takejto pokožky. 

Bližší popis: Výrobky typu 4 - Oblasť potravín a krmív
Výrobky, ktoré sa používajú na dezinfekciu zariadení, zásobníkov, potrieb na konzumáciu, povrchov alebo potrubí súvisiacich s výrobou, prepravou, skladovaním alebo konzumáciou potravín alebo krmív (vrátane 

pitnej vody) pre ľudí a zvieratá. Výrobky, ktoré sa používajú na impregnovanie materiálov, ktoré sa môžu dostať do styku s potravinami.

Súčasne s autorizáciou v NTIC prebieha proces registrácie medzinárodného patentu.

 Certifikácia a dopadové štúdie
Biocídnu účinnosť proti bežným patogénom máme preukázanú v našich laboratórnych podmienkach. Účinné látky, ktoré v zmesi používame, 

sa nachádzajú v oficiálnom zozname látok, ktoré sú účinné aj proti koronavírusu.
Okamžite po autorizácii v NTIC pristúpime k oficiálnym testom v externých certifikovaných laboratóriách, aby sme dokázali deklarovať účinnosť dezinfekčnej prísady.
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