DHI MARKEDSOMRÅDE

PRODUKTSIKKERHET OG MILJØRISIKO
Sikre overholdelse av globalt regelverk for industrien

Hver dag over hele verden spiser folk mat, tar medisiner og bruker teknologi. Konsekvensene fra disse produktene på helse og
miljø har blitt en synlig del av den offentlige agendaen. Det er derfor avgjørende at sikkerheten for disse produktene sikres i alle
trinn, fra produksjon til endelig bruk. Dermed må produsenter av alle produkter – fra kjemikalier og farmasøytiske midler til
næringsmidler – overholde alle gjeldende sikkerhets- og lovgiviningskrav.
Dokumentasjonen av konsekvensene for miljø og helse fyller ikke bare bedriftens juridiske obligasjoner, men tilfører bedriften økt
produktverdi

UTFORDRINGENE






VÅR TILNÆRMING

Hos DHI har vi en omfattende kunnskapsbase knyttet til kjemikalieregulering for produktsikkerhet
på verdensbasis. I tillegg har vi også opprettet et kontaktnettverk med nasjonale myndigheter på
verdensomfattende markeder. Vi har derfor et godt utgangspunkt for å støtte deg på en effektiv
måte med å sette produktene dine på markedet. Vi kan på en effektiv måte hjelpe deg med å møte
regulerings- og instruksjonskrav samt standarder og lokal merking. For farmasøytiske produkter
kan vi hjelpe deg med å utvikle strategier, overvåke og tolke eksperimentelle studier.

VÅRE LØSNINGER
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Dokumentere sikre nærings-, industri- og forbrukerprodukter
Vurdere effekten av nye teknologier slik som nanoteknologi
Møte dynamiske og strenge reguleringskrav
Vurdere miljøkonsekvenser

HOVEDMÅLET

Ekspertise og IT-løsninger til globale reguleringskrav (inkludert REACH, GHS/CLP og
sikkerhetsdatablad)
Grundig kunnskap om humantoksikologi og økotoksikologi
Økotoksikologisk testing i samsvar med OECDs retningslinjer
Risiko- og eksponeringsvurderinger
Global produktforvaltning

TRYGGE OG SALGBARE PRODUKTER
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Over 143 000 kjemikalier som brukes i industrien har konsekvenser
både for mennesker og miljøet

SAMSVAR FOR KJEMIKALIER OG REGULERINGER

MILJØRISIKOVURDERING

For å lansere kjemiske produkter på markedet kreves omfattende
kunnskap om globale lovgivningskrav. Vi kan hjelpe deg med dette. Vi
har tilgang til informasjon om kjemikalieregulering på over 45 globale
markeder som dekker EU, USA, Canada and Stillehavsasia. Vi har
også omfattende kunnskap vedrørende klassifisering, merking og
dokumentering. Våre tjenester på feltet omfatter:
 Verdensomspennende kjemikaliereguleringer, inkludert REACH
 Forsyningskjede, kommunikasjon og faremerking
 Biocider – varsling og dokumentasjon
 Data- og teststrategier

Vi tilbyr et bredt utvalg tjenester for å sikre miljøsikkerheten for dine
produkter og teknologier. Våre økotoksikologiske studier hjelper oss
med å yte pålitelige risikovurderinger og dokumentere overholdelse av
miljøregelverket. Våre tjenester omfatter:
 Økotoksikologiske laboratorietester
 REACH og kjemisk eksponering
 OSPAR-konvensjonen og offshore kjemikalier
 Testing av farmasøytiske produkter i samsvar med EMA
 Typegodkjenning av ballastvanns behandlingssystemer

BIOVITENSKAP OG HUMAN HELSE
Produkter knyttet til biovitenskap og human helse reguleres av
spesifikke standarder på alle stadier i livssyklusen. Vi har den
nødvendige ekspertisen innenfor helse- og miljøaspektene av
utviklingen, produksjonen, registreringen og markedsføringen av disse
produktene. Vi kan støtte deg innenfor:
 Fôr og mattrygghet
 Kosmetikk og forbrukerprodukter
 Medisinsk utstyr
 Farmasøytiske produkter

PROSJEKTER

I samarbeid med universitetet i København
brukte vi vår sterke kompetanse innenfor
matematiske modeller og mikrobiologi for å
utvikle modellprogramvaren
«FoodMathModel». Med dette verktøyet kan
matprodusenter beregne veksten av
bakterien Listeria monocytogenes i myk hvit
muggost. Dette gjør dem i stand til å
dokumentere mattrygghet med tanke på
disse bakteriene i produktene deres på
kortere tid.

Polymerbeleggfirmaet Accoat bruker
kromsyre i polymerbeleggproduktene sine.
Selv om det for øyeblikket ikke finnes
spesifikke reguleringer for bruken av
kromsyre, er det et stoff med usikker risiko
for påvirkning av helse og miljø. I fremtiden
vil det derfor kunne bli nødvendig med
autorisasjon for å bruke dette stoffet. Etter
grundig gjennomgang, fastslo vi at Accoat vil
ha gode sjanser for å finne en alternativ
løsning, og fase ut bruken av kromsyre før
en eventuell autorisasjon blir obligatorisk.

Les mer om disse og andre prosjekter i vårt Scribd-bibliotek www.scribd.com/dhigroup
Ta kontakt på: info@dhigroup.com
Du finner mer informasjon på: www.tox.dhigroup.com

Teknologifirmaet DELTA utviklet en ny
teknologiplattform som brukes i ePatch – en
gruppe medisinske enheter som måler
biosignaler gjennom huden. Vi utarbeidet
den biologiske sikkerhetsprofilen for hele
produktporteføljen. Dette hjalp DELTA slik at
de fikk registrert ePatch-enhetene hos de
relevante myndighetene. I tillegg danner
våre evalueringsskjemaer grunnlaget for en
mulig CE-merking av ePatch, som kan gjøre
det mulig å markedsføre produktet fritt
innenfor hele EØS-området.

