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DECYZJA
Na podstawie art. 54 ust. la, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 13 wrzęśnia2002 r. o produktach
biob jczych (Dz. U. z 20a7r. Nr 39, P|oz.252, ze zm.), w związku z art. 1 rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE) nr 73612013 z dnia 17 ma.!a 2013 r. zmieniającęgo
rozporządzenie Parlamenfu Europejskiego i Rady nr 52812012 w odniesieniu do czasu trwania
programu prac polegających na ocenie istniejących biob jczych substancji czynnych, wydaje
się

pozlolenie nr S91ll14 na obrrit produktem biobt jczym
Dezacid KOKSO

1. Nazrva produktu biobrÓjczego:

DęzacidKoKSo

2. Rodzaj i postać uzytkowa produktu biob j cze1o i jego przeunaczenie:
Kat. 1, gr. 3 wg załącznika V do rozporządzenia Parlamęnfu Europejskiego i'Rady (UE)
nr 52812012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania
produkt w bioboj czych, (Dz. U. UE L 167);
Płyn, środek ptzeznaczony do utrzymania higieny weterynary.jnej w miejscach hodowli,
przettzymywania i transportu zwierząt Posiada właściwości odkażające oraz dezynsekcyjne.
Wykazuje działanie b jcze wobec wirusa H7Nl. Skutecznię zwa|cza chorobotw rcze
bakterie i grzyby oraz niszczy oocysty kokcydi w i jaja paso Żytow (nicieni).

3. Imię i nazwisko lub nazrra oraiz adres lub siedziba podmiotu odpowiedzialnego:
Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe ACRYLMED dr. l,udwika Własiriska Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 33,63-100 Śręm

4. Chemiczna nazrra substancji czynnej (lub inna ponvalająca !a ustalenie tożsamoŚci
substancji crynnej)' jej zawartość w produkcie biobrjczym orzz nazrra i adres
wytwrircy:
Substancia
Chlorokresol
CAS: 59-50-7 fzaw. 150 g/kgl

Bifenyl-2-ol
CAS: 90-43-7 lzaw.S0 g/kgl

Lanxess Deutschland GmbH,
Kennedyplatz l, 50569 Kolonia,
Niemcy
I-anxess Deutschl and GrabH,
Kenned,vplatz t, 505 9 Kolonia,
Niemcy
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Chlorofen
CAS 120-32-tfzaw. 50 g/kgl

o Lanxess Deutschland GmbH,
Kennedyplatz 1, 50569 Kolonia,
Niemcy

5. Nazrrya i adres wytwrircy produktu biobr jczego:

Lanxess Deutschland GmbH, Kennedyplatz 1, 50569 Kolonia, Niemcy

. Rodzaj opakowania:
bęczka (potrietylen wysokiej gęstości (HDPE))

kontener (polietYtren (PE))

butelka (polieĘlen (PE))

kanister (polietylen (PE))

7. okres ważnoŚci produktu biob jczego:

2lata od daty produkcji

8. Zakres i warunki obrotu i stosowania:

Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowaria

9. Inne postanowienia decYzji:

Treść oznakowania opakowania stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Pozwolenie zachowuje ważność do dnia 2024-12-31

UZASADNIENIE

od uzasadnienia niniejszej decyzji odstąpiono na podstawie art. l07 $ 4 Kodeksu

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 t., poz. 267), poniewaŻ uwzg\ędnia ona

w.całośc i ządarie strony.

Pouczenie:
od 

"t''t.jśzej 
decyzji, na podstawie art. l27 5 3 i art. 129 $ 2 ustawy z dnia 14 częrwca

1960 r. Kodek, po'iępowania administracyjnego (Dz. LJ. zza13 r., poz.267), stronie służy

prawo do wniesiinia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Urzędu Rejestracji

brodukt w"Leczniczych, Wyrob w Medycznych i Produktow Biob jczych, w terminie 14

dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączn}ki:
l. Treść oznakowania opakowania
2. Ulotka informacYjna

otrzymują
l. Strona
2. ala
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