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PREZES

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Warszawa, z1;B _a2_ 2 5
Nr . J,Ł B..P.P...?,fJ.g..,1.}. ...,....

CCS Healthcare Polska Sp. z o.o.
uI.Iłzecka 26
02-135 Warszawa

DECYZJA

Na podstawie art. 54 ust. 5 oraz art. 19b ust.l w 
^^ł. 

z art. 54 ust. 14 ustawy z dnia 13
wześnia 2002 r. oproduktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz.252, ze zm.),
wydaje się

pozrvolenienr 5l79l13 na obrót produktem biobójczym
Antibac; chusteczki do higienicznej dezynfekcji rąk75"ń

l,. Nanva produktu biobójczego:
Antibac; chusteczki do higienicznej dezynfekcji r$. 7 5%

2. Rodzaj i postać użytkowa produktu biobójczego i jego przeznaczenie:
kat. I, gt. 1, wg rozporządzeńa Ministra Zdrowia z dnia 17 sĘcznia 2003 r. w sprawie
kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (Dz. U. z 2003 r., Nr l6,
poz. 150);
chusteczki przeznaczone do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania - o dzińałiu
bakteriobój zzym i bój czym wobec grzybów drożdżopodobnych

3.Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres lub siedziba podmiotu odpowiedzialnego:
CCS Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 26,02-135 Warszawa

4. Chemiczna lnazlra substancji czynnej (lub inna pozwalająca na ustalenie tożsamości
substancji crynnej), jej zawańość w produkcie biobójczym oraz nazvva i adres ich
wytwórcy:
Substancja czynna: Wytwórca:
Etanol, CAS: 64-17-5, WE: 200-578-6 o SASOL SOLVENTS GERMANY
fzaw.58,71gl100g] GmbH, ANCKELMANNSPLATZ l,

20537 HAMBURG, Niemcy
Propan-2-ol, CAS: 67-63-0, WE: 200-661-7 o SASOL SOLVENTS GERMANY
fzaw.8,73 g/100g] GmbH, ANCKELMANNSPLATZ I,

20537 HAMBURG, Niemcy

5. Nazwa i adres wytwórcy produktu biobójczego:
Keme8l Norge AS, Delitoppen 3, 1541 Vestby, Norwegia
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6. Rodzaj opakowania:
tuba (PE)
saszetka (PE)

7. Okres ważności produktu biobójczego:
3 |ata od daty produkcji

8. zakres i warunki obrotu i stosowania:
Produkt przeznaczony do powszechnego uzytku

9. Inne postanowienia decyzji:
Treść oznakowania opakowania stanowi załączńk do niniej szej decyzji.

Pozwolenie zachowuje ważność do dnia 14 maja 20t4 r.

UZASADNIENIE
Od uzasadnienia niniejszej decyzji odstąpiono na podstawie art. l07 § 4 Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107I ze zm.), ponieważ
uwzględnia ona w całości żądarlie strony.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzj| na podstawię art. 12] § 3 i art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 częrwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz.I07l ze zm.),
stronie służy prawo do wniesienia wniosku o ponowne rczpa*zeńe sprawy do Prezesa
Urzędu Rejesfoacji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zńączttki:
l. Treść omakowania opakowania
Otrąmują
1. Strona reprezentowanaprzęzpehomocnika: Dorota Kaczorowska, Tomasz Gendek, ul. Zeligowskiego
32134,90-643 Łódź
2. aJa
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