
 

 
 

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  

 

BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS 

Nr. (10-14 17.5E)BPR-          (A-01VNO603608-20-216) 

 

Išduotas 2020 m. rugpjūčio 12 d., galioja iki 2025 m. rugpjūčio 11 d. 

 

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas 

UAB „Arli Baltic“, Šaltinių g. 26-30, LT-03233 Vilnius. 

 

Biocidinio produkto tipas  

1 produktų tipas. Asmens higienos dezinfekantas. 

 

Biocidinio produkto pavadinimas  

DOMILE DS-A1. 

 

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas  

UAB „Arli Baltic“, Šaltinių g. 26-30, LT-03233 Vilnius. 

 

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai 

Etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6. 

 

Specialiosios autorizacijos sąlygos 

Higieninei rankų dezinfekcijai asmens sveikatos priežiūros įstaigose, visuomeninės paskirties, maisto 

pramonės ir viešojo maitinimo įstaigose, kosmetikos ir grožio salonuose, buityje, viešosiose vietose. 

Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti. 

Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede. 

 

Biocidinio produkto ženklinimas 

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede; 

Biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede. 

 

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda 

A01VNO603608. 

 

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, 

nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų 

naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai. 

 

UAB „Arli Baltic“ pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. VKE-88 ,,Dėl leidimo tiekti rinkai ir naudoti rankų 

dezinfekantus, pagamintus pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamą formulę Nr. 1, 

išdavimo“ pagamintas ir paženklintas rankų dezinfekantas, pateiktas rinkai iki 2020 m. rugsėjo 3 d., gali 

būti toliau tiekiamas rinkai ir naudojamas iki 2020 m. gruodžio 3 d. 

 

Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos  

saugos skyriaus vedėja, laikinai vykdanti  

Vilniaus departamento direktoriaus funkcijas A.V                 Jolanta Vytienė 

 

Liudijimą gavau 

 

 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  

Nr. (10-14 17.5E)BPR-              (A-01VNO603608-20-216) 

1 priedas 

 

DOMILE DS-A1 

 

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAI (TIEKĖJAI) 

 

 

Etanolio, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, gamintojai: 

 

UAB „Kurana“ 

Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., LT-39103, Pasvalio r.; 

 

UAB „Kauen craft“ 

Krėvės pr. 118, Kaunas., LT-50313. 
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Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  

Nr. (10-14 17.5E)BPR-              (A-01VNO603608-20-216) 

2 priedas 

 

 

ETIKETĖ 

 

DOMILE DS-A1 

Rankų dezinfekantas, pagamintas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamą formulę 

Nr. 1 

 

Veiklioji medžiaga etanolis (denatūruotas), CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, 80,0 %. 

 

Sudėtyje yra glicerolio, vandenilio peroksido. 

 

 

Pavojinga 

 

Labai degūs skystis ir garai. 

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų 

uždegimo šaltinių. Nerūkyti. 

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.  

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. 

Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus. 

 

Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052. 

 

Asmens higienos dezinfekantas (1 produktų tipas). Higieninei rankų dezinfekcijai asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose, visuomeninės paskirties, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įstaigose, 

kosmetikos ir grožio salonuose, buityje, viešosiose vietose. Negali būti naudojamas žaizdoms ir 

pažeistai odai gydyti. 

 

Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją, profesionalūs naudotojai – ir saugos duomenų 

lapą. 

Gamintojas: UAB „Arli Baltic“, Šaltinių g. 26-30, LT-03233 Vilnius. 

Platintojas 

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-         (A-01VNO603608-20-

213), galioja iki 2025-08-11. 

Tūris 

Tinka naudoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ženklinime leistinas papildomas teiginys: „DOMILE DS-A1“, kai naudojamas tiksliai pagal naudojimo 

instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 

(2019-nCoV) virusas.“ 
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Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  

Nr. (10-14 17.5E)BPR-              (A-01VNO603608-20-216) 

3 priedas 

 
 

 

DOMILE DS-A1 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

 

Dėmesio! 

Vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei 

atliekų tvarkymo priemones. 

 

Naudojimas 

Produktas paruoštas naudojimui. Nenaudoti / nemaišyti su kitais produktais. 

Užpurkšite / užpilkite dezinfekanto ant delno, padenkite visą rankų paviršių ir kruopščiai trinkite 

rankas 30-60 sekundžių, kol nudžius. Po dezinfekcijos rankų nuplauti nereikia. 

 

Atsargumo priemonės 

Tik išoriniam naudojimui. 

Vengti kontakto su akimis. 

Jei pateko į akis, plauti vandeniu. 

Nenaudoti veido odos ir gleivinių dezinfekcijai, žaizdoms ir pažeistai odai gydyti. 

Laikyti pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje, vengti tiesioginių saulės spindulių. 
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos
apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
Dokumento registracijos data ir numeris 2020-08-11 Nr. (10-1417.5 E)BPR-412
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jolanta Vytienė, Vedėja, laikinai vykdanti Vilniaus departamento

direktoriaus funkcijas, Vilniaus departamentas
Sertifikatas išduotas JOLANTA VYTIENĖ, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

prie SAM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-08-11 15:25:53 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-08-11 15:26:04 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2020-01-20 14:16:42 – 2023-01-19 14:16:42
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, į.k.291349070 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-21 14:06:53 iki 2021-12-20
14:06:53

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.28

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-08-11
15:55:28)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2020-08-11 15:55:28 Dokumentų valdymo

sistema Avilys
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