SEGMENT RYNKOWY DHI

BEZPIECZNE PRODUKTY I RYZYKO ŚRODOWISKOWE
Dopilnowanie przestrzegania globalnych uregulowań prawnych dla przemysłu

Każdego dnia ludzie na całym świecie sięgają po żywność, zażywają lekarstwa i korzystają z technologii. Wpływ tych produktów
na zdrowie i środowisko stał się ostatnio istotną częścią debaty publicznej. W związku z tym niezbędne staje się zapewnienie
bezpieczeństwa tych produktów na wszystkich etapach ich cyklu życia — od procesu produkcyjnego po końcowego użytkownika.
W tym celu producenci wszystkich rodzajów produktów — od substancji chemicznych i środków farmaceutycznych po żywność —
muszą brać pod uwagę wszystkie wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa.
Prowadzenie dokumentacji o oddziaływaniu produktów na środowisko i zdrowie ludzkie nie jest wyłącznie dowodem na
przestrzeganie przepisów przez firmę, ale podnosi wartość marki.
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NASZE PODEJŚCIE

NASZE ROZWIĄZANIA

Firma DHI posiada rozległą wiedzę w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa
produktu w przypadku substancji chemicznych na całym świecie. Ponadto wypracowaliśmy sieć
kontaktów z władzami państwowymi na rynkach całego świata. Mamy więc wszystkie atuty, aby
skutecznie wesprzeć Twoją firmę we wprowadzaniu produktów na rynek. Oferujemy pomoc w
skutecznym wypełnieniu zaleceń i uregulowań prawnych oraz zachowaniu standardów i lokalnego
etykietowania produktów. W przypadku środków farmaceutycznych doradzamy strategie rozwoju i
śledzimy badania eksperymentalne, dzieląc się naszymi spostrzeżeniami.
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NADRZĘDNY CEL

Prowadzenie dokumentacji w zakresie bezpiecznej żywności, produktów przemysłowych i
konsumenckich
Sprawdzenie efektów wykorzystania nowych technologii, takich jak nanotechnologia
Sprostanie dynamicznym i rygorystycznym wymogom prawnych
Ocena wpływu na środowisko

Biegła znajomość globalnych wymogów prawnych (w tym rozporządzenia REACH, GHS/CLP
oraz kart charakterystyki substancji niebezpiecznych), wsparta rozwiązaniami w postaci narzędzi
informatycznych
Dogłębna wiedza w dziedzinie toksykologii człowieka i ekotoksykologii
Testy ekotoksykologiczne zgodne z wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD)
Oceny ryzyka i stwarzanych zagrożeń

BEZPIECZNE I KONKURENCYJNE PRODUKTY

SEGMENT RYNKOWY DHI

W branży przemysłowej używa się ponad 143 000 substancji
chemicznych, które mają wpływ na człowieka i środowisko
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SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH ZGODNOŚĆ Z
UREGULOWANIAMI PRAWNYMI

NAUKA O ŻYCIU I ZDROWIU CZŁOWIEKA

Do wprowadzenia produktów chemicznych na rynek wymagana jest
rozległa wiedza w zakresie globalnych wymogów prawnych. Nasza
firma posiada tę wiedzę i może Tobie pomóc. Dysponujemy dostępem
do informacji na temat uregulowań prawnych dotyczących substancji
chemicznych dla ponad 45 rynków globalnych, w tym również dla Unii
Europejskiej, USA, Kanady i regionu Azji i Pacyfiku. Posiadamy
również obszerną wiedzę na temat klasyfikacji, etykietowania i
prowadzenia dokumentacji produktów. Nasze usługi dla tego obszaru
obejmują następujące zagadnienia:
 Uregulowania prawne dotyczące substancji chemicznych na całym
świecie włącznie z rozporządzeniem REACH
 Przekazywanie informacji o zagrożeniach w łańcuchu dostaw
 Przygotowywanie zgłoszeń i dokumentację dotyczącą biocydów
 Strategie dotyczące zbierania danych i przeprowadzania testów

Produkty związane ze zdrowiem i życiem człowieka są uregulowane
ścisłymi standardami dotyczącymi wszystkich etapów cyklu
eksploatacji tych produktów. Nasza firma dysponuje wymaganą
wiedzą na temat aspektów zdrowotnych i środowiskowych tego typu
produktów na etapie ich rozwoju, produkcji, rejestracji i wprowadzania
na rynek. Oferujemy wsparcie w następujących obszarach:
 Żywność i bezpieczeństwo żywienia
 Kosmetyki i produkty konsumenckie
 Urządzenia medyczne
 Środki farmaceutyczne
OCENA ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWEGO
Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie weryfikacji produktów i
technologii pod kątem bezpieczeństwa dla środowiska. Nasze
badania ekotoksykologiczne pozwalają na przeprowadzenie
wiarygodnej oceny ryzyka i udokumentowanie przestrzegania
uregulowań prawnych w dziedzinie środowiska. Nasze usługi
uwzględniają następujące aspekty:
 Laboratoryjne testy ekotoksykologiczne
 Rozporządzenie REACH i ocena stwarzanych zagrożeń
chemicznych
 Konwencja OSPAR a substancje chemiczne na morzu

ANALIZY PRZYPADKÓW

Dzięki współpracy z Uniwersytetem
Kopenhaskim wykorzystaliśmy nasz
ogromny potencjał, tkwiący w
matematycznym modelowaniu i
mikrobiologii, do zaprojektowania
oprogramowania do modelowania
„FoodMathModel”. Za sprawą tego
narzędzia producenci żywności mogą
przewidzieć rozwój bakterii Listeria
monocytogenes w serze pleśniowym. Daje
to producentom możliwość przygotowania
dokumentacji zapewniającej o
bezpieczeństwie żywności z

Firma Accoat, wykonująca powłoki
polimerowe, wykorzystuje do produkcji kwas
chromowy. Pomimo braku obowiązujących
uregulowań prawnych dotyczących
stosowania kwasu chromowego jest to
substancja stwarzająca bardzo duże ryzyko
dla zdrowia ludzkiego i środowiska. W
związku z tym użycie tej substancji może w
niedalekiej przyszłości wymagać
zezwolenia. Po długich naradach ustalono,
że firma Accoat wykorzysta nadarzającą się
okazję znalezienia alternatywnego
rozwiązania i wycofa stosowanie kwasu

Firma DELTA zaprojektowała nową
platformę technologiczną używaną w ePatch
— zestawie urządzeń medycznych do
mierzenia biosygnałów przez skórę. Dla
całego portfolio produktowego firmy
stworzyliśmy profil bezpieczeństwa
biologicznego. Dzięki niemu firma DELTA
pomyślnie zarejestrowała urządzenia ePatch
i zdobyła odpowiednie zezwolenia. Ponadto
nasza ocena umożliwiła stosowanie
oznakowania CE na urządzeniach ePatch —
co pozwoliło na nieograniczone
wprowadzanie produktu na rynek w

Więcej analiz przypadków oraz opisów innych projektów jest dostępnych w naszej bibliotece Scribd, pod adresem
www.scribd.com/dhigroup
Skontaktuj się z nami: info@dhigroup.com

