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Deklaracja Smoczki lateksowe NUK
Szanowna Pani/Panie,
Niniejszym potwierdzamy, że wszystkie smoczki lateksowe NUK są produkowane przez Mapa GmbH
Zeven, Niemcy. Wyprodukowane są z czystej, naturalnej gumy lateksowej oraz innych najwyższej
jakości surowców podczas unikalnego procesu oraz systematycznie są poddawane ścisłym kontrolom
jakości.
Produkty są regularnie badane pod kątem zgodności z właściwymi normami oraz wymogami
prawnymi.
Na każdym etapie produkcji obniżana jest zawartość protein oraz alergenów lateksowych. Już podczas
procesu produkcji uwalnianie protein z lateksowych smoczków NUK spada poniżej granicy
wykrywalności (LOD) wynoszącej 10-20 ppm.*
Regularne badania wykazują, że smoczki NUK spełniają wymagania „Niskiej Alergenności” wg
klasyfikacji Palosuo et al. ** tzn. uwalnianie 4 klinicznie istotnych alergenów jest < 0,15 ppm (suma
granic oznaczalności (LOQ)). Należy zauważyć, że takie smoczki zgodnie z zaleceniami Niemieckiego
Federalnego Instytutu ds. Oceny Ryzyka (BfR) nr XXI są zwolnione z wymogu obowiązkowego
ostrzeżenia na temat alergii.
W przeciągu ostatnich 25 lat klienci ani instytucje nie zgłosili żadnego przypadku alergii na smoczki
lateksowe NUK, a w tym czasie używano setek milionów lateksowych smoczków NUK.
Podsumowując, praktycznie nie istnieje ryzyko alergii w wyniku używania smoczków NUK.
Niemniej jednak, jako środek ostrożności osoby, które są uczulone na lateks powinny unikać
jakichkolwiek produktów lateksowych.
Dr Alexander Du Chesne
(Dyrektor ds. Chemii i Produkcji Lateksu)

* Dla porównania 200 ppm jest maksymalnym dopuszczalnym poziomem dla rękawiczek domowych (111.
Spotkanie Przygotowawczej Komisji BfR ds. Tworzyw Sztucznych, 2002), podczas gdy zalecany graniczny poziom
dla rękawiczek medycznych wynosi 30 ppm (BfArm Ocena ryzyka dla rękawiczek medycznych, 1999). BfR:
Niemiecki Federalny Instytut ds. Oceny Ryzyka, BfArm: Niemiecki Federalny Instytut ds. Lekarstw oraz
Produktów Medycznych.

** Palosuo et al., Alergia na lateks: suma 4 głównych alergenów pokazuje potencjalną alergenność
rękawiczek medycznych, Alergia 2007:62:781

