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REZOLUCJA RADY EUROPEJSKICH LEKARZY DENTYSTÓW (CED) 
 

 

WDROŻENIE OPINII KOMITETU 

NAUKOWEGO DS. PRODUKTÓW 

KONSUMENCKICH (SCCP) NT. 

PRODUKTÓW WYBIELAJĄCYCH ZĘBY  
 

 
 
W maju 2007 roku w rezolucji dotyczącej produktów wybielających zęby Rada 

Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) poparła opinię Komitetu Naukowego ds. 

Produktów Konsumenckich (SCCP) z 2005 roku, zgodnie z którą produkty 

wybielające zęby zawierające między 0,1 a 6% nadtlenku wodoru (H202) nie są na 

tyle bezpieczne aby były sprzedawane bez recepty i aby swobodnie z nich korzystać. 

Natomiast można je bezpiecznie stosować za zgodą i pod kontrolą lekarza dentysty. 

CED z zadowoleniem przyjęła decyzję Komisji Europejskiej o uznaniu opinii SCCP i 

wniosek do SCCP o przedstawienie ostatecznej opinii w tej sprawie.  

 

W swej opinii z grudnia 2007 r. SCCP stwierdził, że ryzyko związane z użyciem 

produktów wybielających zęby zawierających między 0,1 a 6% H2O2 zwiększa się 

wraz ze wzrostem stężenia i częstotliwości stosowania oraz że nie można 

przewidzieć skutków ubocznych przedawkowania, jeśli produkty te byłyby w sposób 

nieograniczony i bezpośredni dostępne dla konsumentów. Potencjalne ryzyko 

mogłoby być zmniejszone, jeżeli produkty byłyby używane jedynie po badaniu 

lekarskim oraz jeśli częstotliwość i okres stosowania będą ograniczone. Produkty 

wybielające zęby zawierające więcej niż 6% H2O2 nie zostały uznane za bezpieczne 

do stosowania przez konsumentów. 

 

W tym kontekście CED: 

 Uznaje potrzebę uregulowania na poziomie Unii Europejskiej dostępności 

produktów wybielających zęby, na podstawie opinii SCCP z grudnia 2007 r.; 
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 Uważa, że celem tej regulacji powinna być ochrona konsumenta przed 

możliwymi szkodliwymi skutkami ubocznymi dostępnych produktów 

wybielających zęby oraz umożliwienie dystrybucji pełnej gamy produktów 

wybielających zęby, na odpowiedzialność lekarzy dentystów, zgodnie z 

zaleceniami naukowymi; 

 Wyraża niepokój związany z opóźnieniem w przyjęciu opinii SCCP i nawołuje 

wszystkie zaangażowane strony, aby jak najszybciej znaleźć rozwiązania w 

interesie bezpieczeństwa pacjentów; 

 Popiera intencję Komisji Europejskiej, aby znowelizować dyrektywę o 

kosmetykach zgodnie z końcową opinią SCCP oraz 

 Zachęca Komisję Europejską do zaplanowania głosowania w sprawie 
poprawek do dyrektywy o kosmetykach przy najbliższej sposobności oraz 
wzywa państwa członkowskie, aby przyczyniły się do uzyskania pozytywnego 
rezultatu.  
 

 

Przyjęto jednogłośnie na posiedzeniu plenarnym Rady Europejskich Lekarzy 

Dentystów w dniu 28 listopada 2008 r. 

 


