
P305+P351+P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności - reagowanie 

Ważne jest aby zastosować na etykiecie i do karty charakterystyki najbardziej aktualne brzmienie zwrotu. 

 

Poniżej prezentujemy Kryteria wyboru zwrotów wskazujących środki ostrożności  

Kod Ogólne zwroty 

wskazujące środki 

ostrożności  

Klasa zagrożeń  Kategoria zagrożeń  Warunki 

zastosowania  

(1) (2) (3) (4) (5) 

P305+P351+P338 W PRZYPADKU 

DOSTANIA SIĘ DO 

OCZU: Ostrożnie 

płukać wodą przez 

kilka minut. Wyjąć 

soczewki kontaktowe, 

jeżeli są i można je 

łatwo usunąć. Nadal 

płukać. 

Działanie żrące na 

skórę (sekcja 3.2) 

1A, 1B, 1C  

Poważne 

uszkodzenie oczu/ 

działanie drażniące 

na oczy (sekcja 3.3) 

1 

Działanie drażniące 

na oczy (sekcja 3.3) 

2 

 

Podczas wyboru zwrotów określających środki ostrożności zgodnie z art. 22 i art. 28 ust. 3, dostawcy mogą 
łączyć zwroty określające środki ostrożności zamieszczone w poniższej tabeli, mając na uwadze przejrzystość i 
zrozumiałość wskazówek dotyczących środków ostrożności.  

Jeżeli w kolumnie (2) tekst zwrotu określającego środki ostrożności ujęto w kwadratowe nawiasy […], oznacza 
to, że tekst w tych nawiasach nie jest właściwy w każdym przypadku i powinien być stosowany tylko w 
określonych okolicznościach. W takich przypadkach warunki zastosowania tekstu podano w kolumnie (5).  

Jeżeli w tekście zwrotu określającego środki ostrożności w kolumnie (2) umieszczono symbol [\] lub [/], oznacza 
to, że należy wybrać jedno z rozdzielonych tym symbolem wyrażeń zgodnie ze wskazówkami podanymi w 
kolumnie (5).  

Jeżeli w tekście zwrotu określającego środki ostrożności w kolumnie (2) umieszczono trzy kropki […], szczegóły 

dotyczące informacji, które należy podać znajdują się w kolumnie (5).  

 

Podczas tworzenia karty charakterystyki w języku obcym należy pamiętać, aby nie tłumaczyć zwrotów P, ale 

korzystać z obligatoryjnych treści zawartych w Rozporządzeniu CLP.  

Zwroty wskazujące środki ostrożności, które należy umieścić w karcie charakterystyki w poszczególnych 

językach należy zaczerpnąć z poniższej tabeli. Zwroty są przygotowanie na podstawie Rozporządzenia CLP z 

uwzględnieniem ATP 4 i ATP 8. 

 

P305+P351+P338 BG ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в 

продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако 



има такива и доколкото това е възможно. Продължете с 

изплакването. 

P305+P351+P338 CS PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 

Pokračujte ve vyplachování. 

P305+P351+P338 DA VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 

P305+P351+P338 DE BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 

Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 

entfernen. Weiter spülen. 

P305+P351+P338 EL ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό 

για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι 

εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P305+P351+P338 EN IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 

contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 

P305+P351+P338 ES EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 

cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto 

cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el 

lavado. 

P305+P351+P338 ET SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult 

veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on 

kerge eemaldada. Loputada veel kord. 

P305+P351+P338 FI JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean 

minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. 

Jatka huuhtomista. 

P305+P351+P338 FR EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 

porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P305+P351+P338 GA I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS NA SÚILE: Sruthlaítear go cúramach le huisce ar 

feadh roinnt nóiméad. Tóg amach na tadhall-lionsaí, más ann dóibh agus 

más furasta é sin a dhéanamh. Lean den sruthlú. 

P305+P351+P338 HR U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. 

Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti 

ispirati. 

P305+P351+P338 HU SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 

esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az 

öblítés folytatása. 

P305+P351+P338 IT IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 



Continuare a sciacquare. 

P305+P351+P338 LT PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti 

kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau 

plauti akis. 

P305+P351+P338 LV SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt 

kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt 

skalot. 

P305+P351+P338 MT JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi 

minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex 

tneħħihom. Kompli laħlaħ. 

P305+P351+P338 NL BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 

een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 

spoelen. 

P305+P351+P338 PL W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 

usunąć. Nadal płukać. 

P305+P351+P338 PT SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente 

com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, 

se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. 

P305+P351+P338 RO ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai 

multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest 

lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. 

P305+P351+P338 SK PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 

používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 

vyplachovaní. 

P305+P351+P338 SL PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite 

kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z 

izpiranjem. 

P305+P351+P338 SV VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

 

>>> Sprawdź naszą ofertę na stronie OFERTA/KARTY CHARAKTERYSTYKI lub skontaktuj się z nami 

ekos@ekos.gda.pl 

 

 

https://ekos.gda.pl/pl/artykuly/oferta/karty-charakterystyki-jezyk-polski.html

