
 

 

 

Terviseameti järelevalvetoimingute tulemusena kõrvaldati turult 2018. 

aasta seitsme kuuga mitmed tervisele ohtlikud tooted 

 

Saksamaal toodetud „Minel nõudepesumasina tabletid“ ei vastanud määruse nr 

648/2004 VIa lisa punkti 2 nõuetele, kuna fosfori kogusisaldus tootes oli 1,7 

grammi standarddoosi kohta, mis ületab piirväärtust 5,7 korda. Keskkonna 

kaitsmiseks ei lasta turule kodumajapidamises kasutatavaid nõudepesumasinate 

pesuvahendeid, kui nende fosfori kogusisaldus on 0,3 grammi või rohkem 

standarddoosi kohta, sest fosfor põhjustab veekogude eutrofeerumist.  

 

 

Prantsusmaal toodetud kosmeetikatoode „Lovea SPF 30 Haute Protection“ ei 

vastanud määruse nr 1223/2009 V lisa nõuetele, kuna toode sisaldas ainet 

metüülisotiasolinoon kontsentratsioonis 0,011%. Antud aine on sensibiliseeriva 

(allergiat tekitava) toimega. Määruse V lisa 57. kande kohaselt ei või antud ainet 

kasutada mittemahapestavates kosmeetikatoodetes. 

 



 

 

Ukrainas toodetud kosmeetikatoode „Tervistav kreem-palsam taruvaiguga“ ei 

vastanud määruse nr 1223/2009 V lisa nõuetele, kuna sisaldas aineid 

metüülisotiasolinoon ja klorometüülisotiasolinoon kontsentratsioonis 0,0003%. 

Antud ained on sensibiliseeriva (allergiat tekitava) toimega ja V lisa 39. kande 

kohaselt ei või neid aineid kasutada mittemahapestavates kosmeetikatoodetes.  

 

 

Hiinas toodetud kosmeetikatoode „Yiganerjing kreem“ ei vastanud määruse nr 

1223/2009 nõuetele, kuna sisaldas glükokortikoidi klobetasoolpropionaati, mis on 

määruse II lisa 300. kande kohaselt kosmeetikatoodetes keelatud aine. Määruse 

artikli 14 lõike 1 punkti a kohaselt ei või kosmeetikatoode sisaldada II lisas 

loetletud keelatud aineid. Antud glükokortikoid on toimeaine retseptiravimites, 

mida kasutatakse erinevate nahahaiguste raviks. 

 

 

Hiinas toodetud mänguasi „Panda Rattle“ ei vastanud majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 3. septembri 2010. a. määruse nr 57 „Mänguasja 

ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ § 3 lõike 2 ning standardi  



 

 

EVS-EN 71-1:2015, "Mänguasjade ohutus. Osa 1: "Mehaanilised ja füüsikalised 

omadused" punkti 5.2 nõuetele. Mänguasi võib põhjustada väikelaste lämbumist, 

kuna testimisel eraldus mänguasjast osa, mis mahtus väikeste osade silindrisse.  

 

 

Poolas toodetud kosmeetikatoode „Joyskin ripsmeseerum“ ei vastanud määruse 

nr 1223/2009 artikli 3 nõuetele. Toode sisaldas toimeainet bimatoprost, mis võib 

põhjustada silmade ja naha ärritust või ülitundlikkust.   

 

 

Ameerika Ühendriikides toodetud „Palmer’s imetamiskreem“ ei vastanud 

määruse nr 1223/2009 V lisa nõuetele, sest partii numbriga: X5183E sisaldas 

klorometüülisotiasolinooni kontsentratsioonis 0,00129%. Antud aine on 

sensibiliseeriva (allergiat tekitava)  



 

 

 

toimega ja V lisa 39. kande kohaselt ei või antud ainet kasutada 

mittemahapestavates kosmeetikatoodetes. 

 


