Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse
nealimentare periculoase

Numărul alertei

0254/11

Categorie

Produse care imită alimentele

Tip de alertă

Produse cu riscuri grave

Utilizator al
produsului

Consumator

Produs (*)

Bile colorate sub formă de gel „perline Gel Clear”

Marcă

Photo Beads

Denumire
Tipul/numărul
modelului (*)

86145

Numărul
lotului/cod de
bare (*)

8018318861451

Categorie portal
OCDE

Descriere (*)

Mărgele decorative.Ambalajul este fabricat din plastic de culoare moale, de diferite culori — de culoare
roz, galben, albastru deschis i albastru închis — care conine 10 g de picături higroscopice cu o singură
culoare.Există o imagine a florilor într-un vas de sticlă plină de elemente rotunde i colorate.În partea de
sus figurează meniunea „FATO BEADS, pentru flori i instalaii”.Pe partea posterioară a ambalajului, există
o descriere a produsului „înlocuitor al terenului pentru ghivece, destinat creterii plantelor de locuine...,
poate fi utilizat pentru a îmbunătăi modul de înflorire”, ingredientul (poliacrilat de sodiu), instruciunile de
utilizare i avertismentele:„A nu se lăsa la îndemâna copiilor!Nu este un produs alimentar, codul
articolului, codul de bare i coordonatele importatorului în Italia.

ara de origine

Necunoscut

Alertă transmisă
de

Italia

Tip de risc

Leziuni, Sufocare

Risc (*)

Produsele prezintă un risc de sufocare i de vătămări, din cauza aspectului lor înelător;ele sunt identice
cu boabele, cum ar fi coacăzele i dulciurile (lemn dulce de cele negre i bomboane din fructe pentru alte
culori).În plus, ele se extind rapid în urma contactului cu apa i pot, în cazul în care sunt ingerate în mod
accidental, să obstrucioneze intestinul sau, în cazul în care pătrund în căile respiratorii, să împiedice sau
să împiedice complet trecerea aerului, ducând la stresul respirator i/sau la asfixierea căilor
respiratorii.Produsele nu sunt conforme cu Directiva 87/357/CEE privind produsele care, nefiind ceea ce
par a fi, pot pune în pericol sănătatea sau sigurana consumatorilor.

Măsurile adoptate
de ara care a
Confiscarea produsului de către autorităi
emis notificarea (*)

Imagini

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu îi asumă nicio responsabilitate sau obligaie în ceea ce privete
corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.
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