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Nyilatkozat a helyes gyártási gyakorlatról az Ansell élelmiszerekkel
érintkezésbe kerülő anyagaira és termékeire vonatkozóan
Alulírott ezúton nyilatkozik arról, hogy az élelmiszeripari termékekkel való érintkezésre
alkalmas minden Ansell kesztyű előállítása az alábbi követelmények betartásával
történik:
1935/2004-es rendelkezés:

- A kesztyűk megfelelően semlegesek ahhoz, hogy kizárható legyen az anyagok
átjutása az élelmiszeripari termékekbe akkora mennyiségben, ami veszélyeztetné az
emberek egészségét vagy elfogadhatatlan változásokat okozna az élelmiszer
összetételében, illetve módosítaná annak érzékszervi tulajdonságait.
- A kesztyűk kizárólag élelmiszerrel való érintkezésre a jogszabályok által
engedélyezett anyagokból készülnek, és rendeltetésszerű használat esetén nem
lépik túl az esetlegesen meghatározott anyagmigrációs szinteket.
A kesztyűk gyártásakor felhasznált nyersanyagok élelmiszerekkel való érintkezés
szempontjából biztonságos besorolásúak, és azokat minősített beszállítóktól
szerezzük be.
2023/2006-os rendelkezés:

- A kesztyűk gyártása a ‘Helyes gyártási gyakorlat (Good manufacturing practice,
GMP)’ irányelvei szerint történik, azaz a gyártás és az ellenőrzés során biztosítjuk a
termékek vonatkozó előírásoknak és minőségi szabványoknak való megfelelőségét.
Ez minden tevékenységre kiterjed: a minősített beszállítóktól való beszerzéstől
kezdve a gyártáson, feldolgozáson, kezelésen, szállításon át a forgalmazásig.
- A gyártóüzemnek jól dokumentált és kiváló hatékonysággal működő
minőségbiztosítási rendszere van, amely biztosítja, hogy az anyagok és termékek a
rájuk vonatkozó előírásoknak megfelelő minőségűek legyenek, valamint
megfeleljenek a rendeltetésszerű használattal kapcsolatos minőségi
szabványoknak.
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- A gyártásban közreműködő alkalmazottak képesítése és képzése dokumentálva
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