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PRZEDMOWA
Celem niniejszego poradnika praktycznego jest zapewnienie pomocy rejestrującym przy
sporządzaniu szczegółowych podsumowań przebiegu badań dotyczących wszystkich
rodzajów działań, które muszą być uwzględnione w dokumentacji rejestracyjnej IUCLID, w
zaleŜności od wymagań dotyczących informacji na mocy rozporządzenia w sprawie REACH.
Informacje zawarte w niniejszym poradniku praktycznym nie opisują wymagań, jakie trzeba
spełnić, aby pozytywnie przejść sprawdzian kompletności technicznej. Wymagania te są
opisane w Podręczniku dotyczącym składania dokumentacji (Nr 5 – Jak sporządzić
kompletną dokumentację techniczną do celów rejestracji i zgłaszania PPORD). PoniŜsze
informacje naleŜy traktować jako wytyczne do sporządzania szczegółowych podsumowań
przebiegu badań, które zawierają porady umoŜliwiające dokładną ocenę i wnioskowanie w
zakresie klasyfikacji i oznakowania lub oceny ryzyka.

1. WPROWADZENIE
Aby wykazać bezpieczeństwo stosowania substancji, rejestrujący są zobowiązani do
spełnienia wymagań dotyczących informacji określonych w art. 10 i 12 w związku z
załącznikami VII–X i XI rozporządzenia 1907/2006/WE w sprawie REACH.
W dokumentacji technicznej nie naleŜy zamieszczać pełnych raportów badawczych dla
kaŜdego rodzaju działania, tylko szczegółowe podsumowania przebiegu badań (RSS) lub
podsumowania przebiegu badań.
Szczegółowe podsumowanie przebiegu badania oznacza szczegółowe podsumowanie
celów, metod, wyników i wniosków pełnego raportu badawczego, dostarczające ilość
informacji wystarczającą do przeprowadzenia niezaleŜnej oceny badania i zmniejszające
potrzebę korzystania z pełnego raportu badawczego (art. 13 ust. 28 rozporządzenia w
sprawie REACH). Podsumowanie przebiegu badania oznacza podsumowanie celów, metod,
wyników i wniosków pełnego raportu badawczego, dostarczające ilość informacji
wystarczającą do oszacowania znaczenia badania (art. 13 ust. 29 rozporządzenia w sprawie
REACH).
Celem niniejszego podręcznika jest zapewnienie pomocy rejestrującym przy sporządzaniu
szczegółowych podsumowań przebiegu badań dotyczących następujących sekcji pliku
IUCLID:
Sekcja 4 IUCLID: Właściwości fizyczne i chemiczne
Sekcja 5 IUCLID: Rozmieszczenie i losy w środowisku
Sekcja 6 IUCLID: Informacje ekotoksykologiczne
Sekcja 7 IUCLID: Informacje toksykologiczne
Sekcja 8 IUCLID: Metody analityczne
Niniejszy poradnik opisuje szczegółowo, które cechy badania naleŜy uwzględnić w
przypadku poszczególnych rodzajów działania wymienionych w sekcjach IUCLID opisanych
powyŜej. Rodzaje działania opisane w niniejszym podręczniku praktycznym są
uporządkowane zgodnie z numeracją sekcji IUCLID i obejmują wszystkie standardowe
wymagania dotyczące informacji wymienione w załącznikach VII–X rozporządzenia w
sprawie REACH.
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1.1. Kiedy przedstawiać szczegółowe, a kiedy zwykłe
podsumowanie przebiegu badania
Do celów sporządzenia dokumentacji rejestracyjnej rejestrujący zobowiązani są na
podstawie rozporządzenia w sprawie REACH do dokonania oceny wszystkich dostępnych
informacji. Proces ten obejmuje ocenę jakości danych (istotność, adekwatność i
wiarygodność), wybór badań kluczowych dla kaŜdego rodzaju działania oraz sporządzenie
odpowiednich szczegółowych podsumowań przebiegu badań lub podsumowań przebiegu
badań zgodnie z opisem w Poradniku dotyczącym rejestracji.
Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z załącznikiem I i art. 10 lit. a) pkt vii rozporządzenia w
sprawie REACH szczegółowe podsumowanie przebiegu badania jest wymagane dla
informacji pochodzących ze stosowania postanowień załączników VII–XI w stosunku do
substancji w ilości powyŜej 10 ton rocznie. W załączniku I (pkt 1.1.4 i 3.1.5) opisano warunki
sporządzania i składania szczegółowego podsumowania przebiegu badania. Ogólnie
szczegółowe podsumowanie przebiegu badania jest wymagane dla badań dających powody
do największych obaw i wykorzystywanych to wyciągania wniosków dotyczących oceny
bezpieczeństwa chemicznego. Sporządzenie szczegółowego podsumowania przebiegu
badania jest ogólnie zalecane dla wszystkich badań dostarczających danych, które są
wykorzystywane w ocenie zagroŜeń.
W Poradniku dotyczącym rejestracji (str. 99) zaleca się rejestrującym zamieszczenie w
dokumentacji technicznej szczegółowego podsumowania przebiegu badań dla wszystkich
badań kluczowych, w tym badań dotyczących substancji produkowanych lub importowanych
w ilościach poniŜej 10 ton rocznie, gdyŜ ułatwi to czynności oceniające podejmowane przez
Agencję i państwa członkowskie oraz oszczędzi zasoby rejestrującego w przypadku
aktualizacji wielkości obrotu. Z tego samego powodu zaleca się, aby rejestrujący
wykorzystywali szczegółowe podsumowanie przebiegu badania do przedstawiania
fizykochemicznych rodzajów działania objętych sekcją 4 pliku IUCLID.
W przypadku podejścia opartego na cięŜarze dowodu zaleca się sporządzenie
szczegółowych podsumowań przebiegu badań dla wszystkich przedkładanych badań.
Zwłaszcza w przypadku sprzecznych danych dobre szczegółowe podsumowanie przebiegu
badania zapewnia przejrzystą ocenę adekwatności, istotności i wiarygodności danych. JeŜeli
dostępnych jest kilka kluczowych badań, to szczegółowe podsumowanie przebiegu badania
jest wymagane dla wszystkich badań kluczowych.
Inne badania mogą równieŜ wymagać szczegółowego opisu, jeŜeli mogą mieć istotne
znaczenie. Zwłaszcza w przypadku wadliwego badania, które wskazuje jednak na krytyczne
wyniki, konieczne jest sporządzenie szczegółowego podsumowania przebiegu badania
zawierającego opis słabych stron badania. Badanie takie oflagowuje się jako „badanie
pominięte” w polu oflagowania („Purpose flag”) w pliku IUCLID.
JeŜeli chodzi o wszystkie pozostałe dostępne badania słuŜące jako informacje uzupełniające
podczas oceny substancji, w dokumentacji technicznej wymaga się przedstawienia tylko
zwykłego podsumowania przebiegu badania, jako Ŝe o tych badaniach potrzeba mniej
szczegółów. Więcej informacji na temat podsumowania przebiegu badania znajduje się w
sekcji 6 niniejszego poradnika.
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Więcej informacji podstawowych znajduje się w Poradniku dotyczącym rejestracji, w którym
dodatkowe informacje dotyczące ww. zagadnień umieszczono w pkt „8.2.2.6.1 Kiedy
przedstawiać szczegółowe, a kiedy zwykłe podsumowanie przebiegu badania w toku
uzupełniania dokumentacji technicznej informacjami dla kaŜdego poszczególnego rodzaju
działania”.

2. ZAGADNIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE RZYGOTOWANIA
SZCZEGÓŁOWEGO PODSUMOWANIA PRZEBIEGU
BADANIA
2.1. Zalecenia ogólne
Aby sporządzić kompletne szczegółowe podsumowanie przebiegu badania, w gotowych
polach pliku IUCLID 5 naleŜy umieścić szczegółowe informacje dotyczące zastosowanej
metodologii, badanych materiałów, wyników badania oraz wniosków. NaleŜy równieŜ
wykazać, czy dla danego badania spełnione zostały właściwe kryteria waŜności, jakości lub
powtarzalności, określone w opisie odpowiedniej metody badawczej (UE lub OECD). Z
części rekordu badania dotyczącego rodzajów działania zatytułowanej „Podsumowanie i
wnioski wnioskodawcy” musi jasno wynikać, 1) czy zostały spełnione kryteria waŜności i 2)
które wnioski zostały wyciągnięte z danych pierwotnych.
Uchybienia dotyczące następujących zagadnień mogą mieć negatywny wpływ na ocenę
adekwatności lub istotności badania, w szczególności w przypadku braku wystarczających
informacji, na przykład:
•

brakujące dane administracyjne (np. flagi, rodzaj wyniku badania, wiarygodność itp.),

•

wszelkie nieuzasadnione odstępstwa od zastosowanego protokołu badania,

•

informacja, czy badanie zostało przeprowadzone zgodnie z dobrą praktyką
laboratoryjną (GLP) – jest to wymóg ścisły dla wszystkich rodzajów działania oprócz
fizykochemicznych, dla których GLP jest zalecane,

•

dane bibliograficzne badania,

•

substancja badana, w tym nazwa materiału badanego, jego postać i stan skupienia,
skład, czystość, zanieczyszczenia, dokładność itp.

•

organizm badany, w tym informacje dotyczące gatunku, źródła pochodzenia, wieku w
chwili rozpoczęcia badania, wielkości i wagi, sposobu rozmnaŜania, odŜywiania i
aklimatyzacji (dotyczy wyłącznie rodzajów działania dotyczących ekotoksyczności i
toksyczności).

•

plan badania,

•

szczegółowy opis warunków badania,

•

wyniki i omówienie itp.

Brakujące informacje mogą prowadzić do zakwestionowania waŜności badania i
wyciągniętych wniosków dotyczących klasyfikacji i oznakowania lub oceny ryzyka oraz do
powstania braków w zakresie informacji wymaganych na podstawie rozporządzenia w
sprawie REACH.
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2.2. Zagadnienia ogólne dotyczące informacji wspólnych dla
wszystkich rodzajów działania
W celu zgłoszenia szczegółowego podsumowania przebiegu badania w programie IUCLID 5
naleŜy wybrać opcję „wszystkie pola” w nagłówku rekordu badania rodzaju działania. Aby
prawidłowo wypełnić wszystkie pola IUCLID, rejestrujący powinien stosować się do
wytycznych zawartych w Podręczniku uŜytkownika IUCLID 51, dostępnym w 22 językach UE.
W programie IUCLID szczegółowe podsumowanie przebiegu badania dla kaŜdego rodzaju
działania składa się ze wspólnej części ogólnej i części szczegółowej dla kaŜdego rodzaju
działania, zaleŜnej od zastosowanej metodologii i charakterystyki danego rodzaju działania.
Wymogi w zakresie szczegółowego podsumowania przebiegu badania dotyczące informacji
ogólnych, które stosuje się do wszystkich rodzajów działania w zakresie metod
(nie-)badawczych, przedstawiono w tabeli poniŜej i opisano szczegółowo w kolejnych
podrozdziałach.
Dane administracyjne
• Flaga (lista wyboru)
• Szczegółowe podsumowanie przebiegu badania (pole do zaznaczenia)
• Rodzaj wyników badania (lista wyboru)
• Wiarygodność (lista wyboru)
• Uzasadnienie stopnia wiarygodności
Źródło danych
• Pełne dane bibliograficzne
• Dostęp do danych (lista wyboru)
• śądanie ochrony danych (lista wyboru)
Materiały i metody
• Zastosowane metody/wytyczne (lista wyboru lub opis, jeŜeli brak na liście wyboru)
• Zasady badania, jeŜeli inne niŜ wytyczne
• Zgodność z GLP
Materiały badane
• ToŜsamość materiału zastosowanego w badaniu taka sama jak substancji określonej w
sekcji 1 (w przypadku innym niŜ podejście przekrojowe)
• ToŜsamość materiału badanego
• Dane szczegółowe dotyczące materiału badanego (jeŜeli jest inny niŜ zgłaszana
substancja)
• Dane szczegółowe dotyczące właściwości zastępczej substancji badanej lub materiału
analogicznego
Wnioski
• NaleŜy opisać odpowiednie obserwacje i zaleŜności odpowiedzi od dawki
• NaleŜy zgłosić wszelkie nietypowe wnioski lub obserwacje

1 http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/iuclid_en.pdf
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2.2.1. Zagadnienia ogólne dotyczące danych administracyjnych
Podstawowym celem tej części szczegółowego podsumowania przebiegu badania jest
oznaczenie przeznaczenia danego rekordu (np. „kluczowe badanie”), rodzaju wyników (np.
„badanie eksperymentalne”), informowanie o ewentualnym odstępstwie od obowiązku
informacyjnego, oznaczenie stopnia wiarygodności; zawarte są tam równieŜ flagi do
oznaczania przewidywanego celu regulacyjnego lub ograniczeń związanych z poufnością.
Dane te określają istotność szczegółowego podsumowania przebiegu badania, a więc
stosuje się je i powtarza dla kaŜdego rodzaju działania. Aby spełnić wymogi dotyczące
danych administracyjnych, naleŜy uwzględnić następujące zagadnienia:
• Flaga (lista wyboru)
• Szczegółowe podsumowanie przebiegu badania (pole do zaznaczenia)
• Rodzaj wyników badania (lista wyboru)
• Wiarygodność (lista wyboru)
• Uzasadnienie stopnia wiarygodności, w tym uchybienia

2.2.2. Zagadnienia ogólne dotyczące źródła danych
Informacje dotyczące źródła danych dotyczą głównie pełnych danych bibliograficznych
badania. Do oceny wiarygodności badania potrzebne są pełne i prawidłowe dane
bibliograficzne raportu badawczego lub publikacji, na której opiera się podsumowanie
przebiegu badania. Z tego względu sekcja dotycząca źródła danych szczegółowego
podsumowania przebiegu badania powinna zawierać następujące dane:
• Pełne dane bibliograficzne (w tym rok wykonania badania)
• Dostęp do danych (lista wyboru)
• śądanie ochrony danych (lista wyboru)
Uwaga: przy zastosowaniu wtyczki raportu bezpieczeństwa chemicznego (CSR) do
programu IUCLID 5 pola „Autor” i „Rok” dotyczące danych literaturowych znajdują się w
tabelach przeglądowych. Aby uniknąć ręcznych interwencji, pola te najlepiej wypełniać na
etapie odpowiednich rekordów dotyczących rodzajów działania. JeŜeli nie podaje się
konkretnych nazwisk autorów, to naleŜy wpisać odpowiednio nazwę przedsiębiorstwa,
organizacji lub „Anon.”.

2.2.3. Zagadnienia ogólne dotyczące materiałów i metod
Informacje dotyczące materiałów i metod powinny zawierać następujące elementy:
• Zastosowane metody/wytyczne (lista wyboru lub opis, jeŜeli brak na liście wyboru)
• Zasady badania, jeŜeli inne niŜ wytyczne
• Zgodność z GLP
Uwaga: NaleŜy opisać, zidentyfikować i zgłosić wszelkie odstępstwa od wytycznych. JeŜeli
nie stosowano Ŝadnych wytycznych, naleŜy dodać opis zasad protokołu badania lub
szacunkowej metody zastosowanej w badaniu. Szczegóły naleŜy wprowadzić w
odpowiednich oddzielnych polach w części „Materiały i metody”, jeŜeli są dostępne. NaleŜy
równieŜ podać uzasadnienie zastosowania tej metody, jeŜeli to dotyczy.
JeŜeli zastosowano metodę szacunkową, naleŜy podać równania, programy komputerowe
lub inne metody zastosowane do obliczenia wartości.

2.2.4. Zagadnienia ogólne dotyczące materiałów badanych
Opis materiału badanego powinien zapewniać szczegółowe informacje dotyczące substancji
badanej i zawierać następujące elementy:
• Informację, czy toŜsamość materiału zastosowanego w badaniu jest taka sama jak
substancji określonej w sekcji 1 pliku IUCLID (w przypadku innym niŜ podejście
przekrojowe). W przypadku zastosowania podejścia przekrojowego naleŜy wybrać opcję
„nie” w rozwijanym menu „Materiał badany taki sam jak substancja określona w sekcji 1 (w
przypadku innym niŜ podejście przekrojowe)”.
• ToŜsamość materiału badanego
• Dane szczegółowe dotyczące materiału badanego (jeŜeli jest inny niŜ zgłaszana
substancja)
• Dane szczegółowe dotyczące właściwości zastępczej substancji badanej lub materiału
analogicznego
Uwaga: NaleŜy wymienić wszelkie odstępstwa od zarejestrowanej substancji (np. ilość
zanieczyszczeń). Ponadto w szczegółowym podsumowaniu przebiegu badania naleŜy
zgłosić i przeanalizować moŜliwy wpływ takiego odstępstwa od zarejestrowanej substancji na
uzyskane wyniki badań.

2.2.5

Zagadnienia ogólne dotyczące wyników i omówienia oraz
podsumowania wnioskodawcy i wniosków

W tej części szczegółowego podsumowania przebiegu badania naleŜy podać wyniki i
wnioski. Podsumowanie wszystkich spostrzeŜeń oraz ewentualne zaleŜności między
odpowiedzią a stęŜeniem/dawką naleŜy przedstawić najlepiej w postaci tabeli. Ponadto
naleŜy zamieścić podsumowanie opisujące, czy skutki zaobserwowane w badaniu mają
wpływ na klasyfikację i oznakowanie oraz w jaki sposób mogą być wykorzystane w ocenie
ryzyka.
NaleŜy równieŜ omówić wszelkie znaczące odchylenia od wytycznych, w tym wszelkie
nietypowe aspekty badania i inne istotne informacje, które mogły mieć wpływ na wyniki.
Powinny być spełnione kryteria waŜności (lub jakości/powtarzalności) dotyczące
zastosowanej metody badawczej. NaleŜy to jasno wykazać i musi to wynikać z informacji
szczegółowych zawartych w szczegółowym podsumowaniu przebiegu badania zgodnie z
wytycznymi badawczymi OECD lub WE, wymaganymi na podstawie rozporządzenia w
sprawie REACH.
Uwaga: JeŜeli raport bezpieczeństwa chemicznego jest generowany za pomocą wtyczki
CSR do IUCLID 5, to naleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe narzędzie to uwzględnia tylko niektóre
pola IUCLID 5. Ogólnie wnioskodawca jest zobowiązany do podania wyników w „polach
bloków powtarzalnych dotyczących wyników” programu IUCLID dla kaŜdego rekordu badania
dotyczącego rodzaju działania. Dzięki temu dane z tych pól dotyczących wyników zostaną
automatycznie przeniesione do raportu bezpieczeństwa chemicznego, jeŜeli zostanie uŜyta
wtyczka CSR do IUCLID 5. Lista pól, które naleŜy wypełnić w ramach bloku „Wyniki i
omówienie”, róŜni się w zaleŜności od rodzaju działania. Dlatego zaleca się korzystanie z
Poradnika dotyczącego składania danych nr 5: „Jak sporządzić kompletną dokumentację
techniczną do celów rejestracji i zgłaszania PPORD”, dostępnego na stronie ECHA pod
adresem:

http://echa.europa.eu/help/help_docs_en.asp,
Poradnik ten zawiera instrukcje dotyczące wypełniania pól wyników.
Ponadto zaleca się sporządzanie podsumowania rodzaju działania dla kaŜdego rodzaju
działania, o ile jest to stosowne. W części „Omówienie” takiego podsumowania moŜna
umieścić ogólne podsumowanie opisujące, czy skutki zaobserwowane w badaniach mają
wpływ na klasyfikację i oznakowanie oraz w jaki sposób mogą być wykorzystane w ocenie
ryzyka, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne badania dla danego rodzaju działania. Dane te
mogą być automatycznie przeniesione do raportu bezpieczeństwa chemicznego przy uŜyciu
wtyczki CSR do IUCLID 5.
Więcej informacji o wtyczce CSR znajduje się w odpowiednim Podręczniku uŜytkownika pod
adresem:
http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.documentation&type=public

3. INFORMACJE WŁAŚCIWE DLA DANEGO RODZAJU
DZIAŁANIA W ODNIESIENIU DO FIZYKOCHEMICZNYCH
RODZAJÓW DZIAŁANIA
W programie IUCLID szczegółowe podsumowanie przebiegu badania dla kaŜdego
fizykochemicznego rodzaju działania składa się ze wspólnych części ogólnych opisanych
szczegółowo w części 2 oraz z części szczegółowych dotyczących danego rodzaju działania,
zaleŜnych od zastosowanej metodologii i charakterystyki danego rodzaju działania.
Cechy ogólne opisane w części 2 naleŜy stosować do wszystkich rodzajów działania
opisanych poniŜej. Szczegółowe informacje dotyczące kaŜdego fizykochemicznego rodzaju
działania, wymagane do stworzenia kompletnego szczegółowego podsumowania przebiegu
badania, opisane są w ramkach dotyczących rodzajów działania w podrozdziałach poniŜej.
Wszystkie właściwości dotyczące danego rodzaju działania naleŜy opisać w taki sposób, aby
szczegółowe podsumowanie przebiegu badania umoŜliwiało niezaleŜną ocenę
wiarygodności i kompletności rodzajów działania. Cele, metody, wyniki i wnioski z pełnego
raportu badawczego naleŜy podać w przejrzysty sposób opisany w niniejszym poradniku dla
wszystkich innych rodzajów działania.

3.1. Stan skupienia substancji przy 20°C i 101,3 kP a (wygląd/stan
skupienia/barwa)
Materiały i metody
• temperatura (°C) (je Ŝeli w warunkach innych niŜ normalne)
• wartość i jednostka ciśnienia
Wyniki i omówienie
• stan skupienia (gazowy, ciekły lub stały)
• postać (np. zwarta, krystaliczna, włókna, włókna ciągłe, płatki, pył, pasta, granulat,
proszek, lepka ciecz itp.)
• barwa
• zapach
• inne uwagi dotyczące wyglądu, stanu skupienia lub barwy
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących stanu skupienia substancji znajduje się w:
•

następującym rozdziale Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja IUCLID
4.1

Załącznik do REACH
VII.7.1

Tytuł rodzaju
działania
Wygląd/stan
skupienia/barwa

3.2. Temperatura topnienia/wrzenia
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Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.4.2

Materiały i metody
• rodzaj metody
Wyniki i omówienie
• zmierzona wartość temperatury topnienia/wrzenia (°C)
• wartość i jednostka ciśnienia
• szybkość wzrostu temperatury
• rozkład (jeŜeli dotyczy)
• dokładność
• wartość temperatury topnienia/wrzenia w ºC (skorygowana
normalnego) (jak wyŜej, ale w oddzielnym bloku pól)

do

ciśnienia

Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących temperatury topnienia/wrzenia znajduje się w:
•
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny
chemicznego; część 4: rozdział R7a, sekcja R.7.1.2 i R.7.1.3.
następujących rozdziałach Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
4.2

Załącznik do
REACH
VII 7.2

4.3

VII 7.3

Tytuł rodzaju działania
Temperatura
topnienia/krzepnięcia
Temperatura wrzenia

bezpieczeństwa

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.4.3
E.4.4

3.3. Gęstość (gęstość względna)
Materiały i metody
• rodzaj metody
Wyniki i omówienie
• temperatura (°C)
• względna wartość gęstości (bezwymiarowa)
• dokładność (błąd systematyczny i precyzja)
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących gęstości względnej znajduje się w:
• poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział R7a, sekcja R.7.1.4.
• następującym rozdziale Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:
Sekcja
IUCLID
4.4

Załącznik do
REACH
VII 7.4

Tytuł rodzaju działania
Gęstość

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.4.5

3.4. Rozkład wielkości cząstek (granulometria)
Materiał i metody
• przygotowanie próbki, na przykład sonifikacja, rozdrabnianie lub dodatek środków
dyspergujących (jeŜeli występuje)
• jeŜeli stosowana jest faza rozpraszająca (np. w badaniu sedymentacyjnym), podać
rodzaj ośrodka, temperaturę i odczyn pH

Wyniki i omówienie
• podać co najmniej jedną z poniŜszych właściwości:
• w polu wielkości cząstek: odchylenie średnie i standardowe
• w polu rozkładu wielkości cząstek dla róŜnych przejść: wielkość i rozkład
• kształt cząstek
• dla włókien: podać długość i średnicę włókien
• oszacować wartość dokładności wyniku (w tym błąd systematyczny i precyzję)
• wyniki dla materiału odniesienia
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących granulometrii znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział R7a, sekcja R.7.1.14.

•

następującym rozdziale Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
4.5

Załącznik do
REACH
VII 7.14

Tytuł rodzaju działania
Rozkład wielkości cząstek
(granulometria)

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.4.6

3.5. PręŜność par
Materiały i metody
• rodzaj metody
Wyniki i omówienie
• zmierzona wartość pręŜności par dla co najmniej dwóch temperatur
• temperatura (°C)
• szacunkowa pręŜność par przy 20 lub 25 ºC
• dokładność (błąd systematyczny i precyzja)
• w przypadku wystąpienia przemiany (zmiana stanu skupienia, rozkład) naleŜy
odnotować:
• rodzaj przemiany,
• temperaturę, przy której następuje zmiana w warunkach ciśnienia
atmosferycznego
• pręŜność par w temperaturze co najmniej 10 i 20ºC powyŜej i poniŜej temperatury
przemiany (chyba Ŝe następuje przemiana ze stanu stałego w stan lotny)
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących pręŜności par znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział R7a, sekcja R.7.1.5.

•

następującym rozdziale Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
4.6

Załącznik do
REACH
VII 7.5

Tytuł rodzaju działania
PręŜność par

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.4.7

3.6. Współczynnik podziału n-oktanol/woda
Materiały i metody
Metoda wytrząsania w kolbie (wytyczna 107 OECD):
• stęŜenia równowagowe substancji badanej w obu fazach
• względne objętości obu faz
• metody analityczne
Metoda obliczeniowa:
• oznaczenie metody
• zasada działania metody
• odnośnik do metody
• oznaczenie bazy danych
• szczegółowe informacje dotyczące wyboru fragmentów
• stosowność metody
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) (wytyczna 117 OECD):
• zastosowane kolumny
• faza ruchoma (skład, bufor, pH)
• substancje kontrolne o odpowiednich współczynnikach podziału z piśmiennictwa
• zmierzone stęŜenia
Metoda pH-metryczna (wytyczna 122 OECD):
• opis aparatury;
• metoda i zakres pH do kalibracji elektrody i nastawiania miana titrantów
• temperatura oznaczeń
• moc jonowa roztworu wodnego i związki chemiczne uŜyte do utrzymania zadanej mocy
jonowej
• masa uŜytej próbki, objętość wody o znanej mocy jonowej i objętość n-oktanolu
• typowe krzywe miareczkowania, wartość pKa w roztworze wodnym i jak została
otrzymana
Metoda wolnego mieszania (wytyczna 123 OECD):
• czystość oznakowanych chemikaliów odczytana z etykiety i aktywność molowa (jeŜeli
dotyczy)
• czasy próbkowania
• opis naczyń badawczych i warunków mieszania
• liczba powtórzeń
• temperatura w czasie badania
• objętość 1-oktanolu i wody na początku, w czasie trwania i po zakończeniu badania
• wyznaczone stęŜenia substancji badanej w 1-oktanolu i wodzie w funkcji czasu
• opis zastosowanych naczyń badawczych i warunków mieszania (geometria mieszadła i
naczynia, wysokość wiru w mm, w miarę moŜliwości: szybkość mieszania)
• metody analityczne uŜyte do oznaczania substancji badanej (powtarzalność i czułość)
oraz granica oznaczalności metody
• czasy próbkowania
• pH fazy wodnej i zastosowanych buforów, przy regulacji pH dla cząsteczek
jonizujących się;
• liczba powtórzeń
• bilans masowy
• temperatura i odchylenie standardowe lub zakres temperatury w czasie badania
• regresja stosunku stęŜeń w funkcji czasu
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Wyniki i omówienie
• ostateczna wartość log Kow
• wartości Kow i ich średnia
• odchylenia standardowe poszczególnych wartości Kow
• wartość teoretyczna, jeŜeli została obliczona
• temperatura roztworów do badania (°C)
• wartości pH roztworów wodnych
• skład i stęŜenie roztworów buforowych
• stęŜenie roztworu podstawowego
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących współczynnika podziału znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział R7a, sekcja R.7.1.8.

•

następującym rozdziale Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
4.7

Załącznik do
REACH
VII 7.8

Tytuł rodzaju działania
Współczynnik podziału

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.4.8

3.7. Rozpuszczalność w wodzie
Materiały i metody
• wyniki z badania wstępnego (jeŜeli są dostępne)
• temperatura wody w czasie procesu nasycania
• zastosowana metoda analityczna
• dowody wskazujące na nietrwałość chemiczną
W przypadku metody wymywania z kolumny:
• stęŜenie, natęŜenie przepływu i pH dla kaŜdej próbki
• odchylenie średnie i standardowe dla co najmniej pięciu próbek
• średnia co najmniej dla kaŜdych dwóch kolejnych przebiegów
• rodzaj i obciąŜenie nośnika
• uŜyty rozpuszczalnik
W przypadku metody w kolbie:
• pH kaŜdej próbki
• poszczególne oznaczenia analityczne i średnia
• średnia z wartości dla róŜnych kolb
Wyniki i omówienie oraz podsumowanie i wnioski wnioskodawcy
• rozpuszczalność w wodzie w (mg/L) w temperaturze (°C)
• wartość pH i stęŜenie substancji badanej
• wartość pKa przy 25°C
• opis rozpuszczalności (jeŜeli dotyczy)
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących rozpuszczalności w wodzie znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział R7a, sekcja R.7.1.7.

•

następującym rozdziale Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
4.8

Załącznik
do REACH
VII 7.7

Tytuł rodzaju działania
Rozpuszczalność w wodzie

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.4.9

3.8. Napięcie powierzchniowe
Materiały i metody
• toŜsamość materiału badanego: oprócz aspektów ogólnych naleŜy odnotować, jeŜeli
napięcie powierzchniowe aktywnych zanieczyszczeń ma wpływ na wyniki
Wyniki i omówienie
• wartość i jednostka napięcia powierzchniowego (najlepiej mN/m lub N/m, ale inne
jednostki są dopuszczalne)
• stęŜenie roztworu1
• wiek roztworu1
• rodzaj uŜytej wody lub roztworu1
• wyniki dla powtarzanych pomiarów dla róŜnych czasów osiągnięcia stanu równowagi
(w roztworze)
• NaleŜy przedłoŜyć kilka wyników pomiarów do celów oceny moŜliwej zaleŜności
pomiaru od czasu. Czas stanu osiągnięcia równowagi moŜe wynosić od kilku
minut do kilku godzin. Pomiary powinny wystarczyć do udowodnienia, Ŝe
osiągnięto stałe napięcie powierzchniowe.
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących napięcia powierzchniowego znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział R7a, sekcja R.7.1.6.

•

następującym rozdziale Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
4.10

Załącznik do
REACH
VII 7.6

Tytuł rodzaju działania
Napięcie powierzchniowe

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.4.11

3.9. Temperatura zapłonu
Materiały i metody
• rodzaj metody:
• tygiel otwarty lub zamknięty
• metoda równowagowa lub nierównowagowa
• temperatura początkowa badania, wielkość przyrostów temperatury
• energia i rodzaj źródła zapłonu
• liczba powtórzeń
Wyniki i omówienie
• wartość temperatury zapłonu i jednostka
• zakres temperatur zapłonu, powtarzalność
• błąd systematyczny metody/laboratorium i precyzja
• wartość i jednostka ciśnienia
1 Jak określono w badaniu A.5. „Napięcie powierzchniowe” w rozporządzeniu Rady (WE) nr 440/2008

Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących temperatury zapłonu znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział R7a, sekcja R.7.1.9.

•

następującym rozdziale Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID

4.11

Załącznik do
REACH

VII 7.9

Tytuł rodzaju działania

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID

Temperatura zapłonu

E.4.12

3.10. Temperatura samozapłonu
Materiał i metody
• temperatura (ºC)
• wielkość uŜytej próbki
• zastosowana aparatura
Wyniki i omówienie
• wynik (°C)
• krzywa temperatura/czas
• ciśnienie
• dokładność (błąd systematyczny i precyzja)
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących temperatury samozapłonu znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział R7a, sekcja R.7.1.12.

•

następującym rozdziale Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
4.12

Załącznik do
REACH
VII 7.12

Tytuł rodzaju działania
Temperatura samozapłonu

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.4.13

3.11. Palność
Materiał i metody
Palność ciał stałych:
• podać, czy wykonano badanie wstępne i badanie główne
• zawartość wilgoci
Palność gazów:
• opis i wymiary aparatury
• temperatura badania
• badane stęŜenia
Palność w kontakcie z wodą (UE A.12):
• podać, które etapy zostały wykonane (1, 2, 3, 4)
Wyniki i omówienie oraz podsumowanie i wnioski wnioskodawcy (interpretacja
wyników)
• dla ciał stałych: podać czas palenia

•
•
•
•
•
•

dla ciał stałych/cieczy: czy następuje zapłon w kontakcie z powietrzem?
dla ciał stałych/cieczy: czy palne w kontakcie z wodą?
toŜsamość chemiczna wydzielanego gazu (jeŜeli dotyczy)
natęŜenie wydzielania gazu (jeŜeli dotyczy)
dla gazów: podać dolną i górną granicę wybuchu
dla gazów: wyniki palności dla badań przy róŜnych stęŜeniach: gaz niepalny, gaz
skrajnie łatwopalny?
• wyniki dla kontroli dodatniej
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących palności znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział R7a, sekcja R.7.1.10.

•

następującym rozdziale Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
4.13

Załącznik do
REACH
VII 7.10

Tytuł rodzaju działania
Palność

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.4.14

3.12. Właściwości wybuchowe
Materiał i metody
• obróbka wstępna próbki (kruszenie, przesiewanie itp.)
• substancja odniesienia
• w przypadku zastosowania aparatury alternatywnej naleŜy podać uzasadnienie oraz
korelację z dopuszczoną aparaturą
Wyniki i omówienie oraz podsumowanie i wnioski wnioskodawcy (interpretacja
wyników)
• wyniki numeryczne (wartość średnia i powtarzalność) dla wszystkich badań i substancji
kontrolnych:
• wraŜliwość termiczna
• wraŜliwość mechaniczna
• wraŜliwość na tarcie
• substancja wybuchowa czy niewybuchowa
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących właściwości wybuchowych znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział R7a, sekcja R.7.1.11.

•

następującym rozdziale Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
4.14

Załącznik do
REACH
VII 7.11

Tytuł rodzaju działania
Właściwości wybuchowe

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.4.15

3.13. Właściwości utleniające
Materiał i metody
• toŜsamość materiału badanego, zawartość wilgoci
• przygotowanie próbki (np. rozdrabnianie, przesiewanie, suszenie)
• substancja odniesienia (np. azotan baru)
• zastosowana substancja palna i procedura suszenia
• badanie wstępne i główne czy tylko główne
Wyniki i omówienie oraz podsumowanie i wnioski wnioskodawcy (interpretacja
wyników)
Dla ciał stałych
• podać, czy w badaniu wstępnym zaobserwowano gwałtowną reakcję
• podać największą szybkość palenia mieszaniny badanej
• podać największą szybkość palenia mieszaniny odniesienia
Dla cieczy
• podać wyniki badania samozapłonu
• podać średni czas wzrostu ciśnienia dla substancji badanej
• podać średni czas wzrostu ciśnienia dla substancji odniesienia
Dla ciał stałych i cieczy
• interpretacja wyników
• szacunkowa dokładność wyników (w tym błąd systematyczny i precyzja)
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących właściwości utleniających znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział R7a, sekcja R.7.1.13.

•

następującym rozdziale Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
4.15

Załącznik do
REACH
VII 7.13

Tytuł rodzaju działania
Właściwości utleniające

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.4.16

3.14. Stabilność w rozpuszczalnikach organicznych i toŜsamość
odpowiednich produktów rozkładu
Ten rodzaj działania wypełnia się w zaleŜności od danego przypadku. PoniewaŜ do
udokumentowania tej właściwości swoistej moŜna zastosować kilka róŜnych metod, zaleca
się wykorzystanie tej samej strategii do sporządzenia szczegółowego podsumowania
przebiegu badania, jak zostało to opisane dla pozostałych rodzajów działania. Do niniejszego
rodzaju działania stosuje się równieŜ aspekty ogólne opisane w części 2. Wszystkie
właściwości charakterystyczne dla tego rodzaju działania naleŜy opisać w taki sposób, aby
szczegółowe podsumowanie przebiegu badania umoŜliwiało niezaleŜną ocenę
wiarygodności i kompletności rodzajów działania. Cele, metody, wyniki i wnioski z pełnego
raportu badawczego naleŜy podać w przejrzysty sposób opisany w niniejszym poradniku dla
wszystkich innych rodzajów działania.
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Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących stabilności w rozpuszczalnikach organicznych
znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział R7a, sekcja R.7.1.16.

•

następującym rozdziale Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
4.17

Załącznik do
REACH
IX 7.15

Tytuł rodzaju działania
Stabilność w rozpuszczalnikach
organicznych i toŜsamość
odpowiednich produktów rozkładu

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.4.18

3.15. Stała dysocjacji
Materiały i metody
• toŜsamość materiału badanego
•
ocena wpływu dysocjujących zanieczyszczeń na wyniki
• liczba i rozstawienie punktów danych:
•
miareczkowanie: przyrosty w pobliŜu punktu równowagi
•
spektrofotometria: wartości pH uŜyte do pomiarów
•
konduktometria: rozcieńczenia roztworu podstawowego
• liczba powtórzeń
• informacja o zastosowanych buforach
• stęŜenie substancji
Wyniki i omówienie
• wyniki badania w postaci wartości pKa
• temperatura ośrodka badanego (ºC)
• szacunkowa dokładność pomiaru (w tym błąd systematyczny i precyzja)
• obserwacje w trakcie badania
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących stałej dysocjacji znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział R7a, sekcja R.7.1.17.

•

następującym rozdziale Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
4.21

Załącznik do
REACH
IX 7.16

Tytuł rodzaju działania
Stała dysocjacji

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.4.22

3.16. Lepkość
Wyniki i omówienie
Wartość i jednostka lepkości w zaleŜności od zastosowanej metody badawczej
• preferowane jednostki to m Pa s (lepkość dynamiczna) i mm2/s (lepkość statyczna), ale
dopuszcza się takŜe inne jednostki

• dla kaŜdej zmierzonej wartości naleŜy podać temperaturę (w °C). Z reguły konieczne s ą
dwie wartości. Jedną wartość naleŜy zmierzyć w ok. 20°C i druga w odpowiedniej
temperaturze wyŜszej od 20°C. Dla ka Ŝdej temperatury naleŜy wykonać dwa oznaczenia
lepkości.
• dla cieczy nieniutonowskich uzyskane wyniki najlepiej przedstawić w postaci krzywych
przepływu, które naleŜy zinterpretować
• dla kaŜdej temperatury naleŜy podać wartości indywidualne i średnie.1
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących lepkości znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział R7a, sekcja R.7.1.18.

•

następującym rozdziale Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
4.22

Załącznik do
REACH
IX 7.17

Tytuł rodzaju działania
Lepkość

1 Z wytycznej 114 OECD „Lepkość cieczy”

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.4.23

4. INFORMACJE WŁAŚCIWE DLA DANEGO RODZAJU
DZIAŁANIA W ODNIESIENIU DO ŚRODOWISKOWYCH
RODZAJÓW DZIAŁANIA
W programie IUCLID szczegółowe podsumowanie przebiegu badania dla kaŜdego
środowiskowego rodzaju działania składa się ze wspólnych części ogólnych opisanych
szczegółowo w części 2 oraz z części szczegółowych dotyczących danego rodzaju działania,
zaleŜnych od zastosowanej metodologii i charakterystyki danego rodzaju działania.
Cechy ogólne opisane w części 2 stosuje się do wszystkich rodzajów działania opisanych
poniŜej. Dodatkowo szczegółowe informacje dotyczące kaŜdego środowiskowego rodzaju
działania, wymagane do stworzenia kompletnego szczegółowego podsumowania przebiegu
badania, opisane są w podrozdziałach poniŜej.
Wszystkie właściwości dotyczące danego rodzaju działania naleŜy opisać w taki sposób, aby
szczegółowe podsumowanie przebiegu badania umoŜliwiało niezaleŜną ocenę wiarygodności i
kompletności rodzajów działania. Cele, metody, wyniki i wnioski z pełnego raportu badawczego
naleŜy podać w przejrzysty sposób opisany w niniejszym poradniku dla wszystkich innych
rodzajów działania.

4.1. Informacje właściwe dla danego rodzaju działania związane z
losami w środowisku
Informacje niezbędne do sporządzenia szczegółowego podsumowania przebiegu badania dla
kaŜdego rodzaju działania związanego z losami w środowisku znajdują się w podrozdziałach
poniŜej. Przykładowe szczegółowe podsumowanie przebiegu badania w programie IUCLID
dotyczące biodegradacji w wodzie znajduje się w załączniku 1.

4.1.1. Stabilność (hydroliza w funkcji pH)
Materiały i metody
• warunki badania: pH i temperatura; opis zastosowanego układu inkubacyjnego; czas
trwania badania;
• plan badania: czasy próbkowania; liczba powtórzeń; objętość inkubowanych
buforowanych roztworów substancji badanej;
• dane dotyczące roztworów buforowych (wartości pH i zastosowane reagenty);
• dane dotyczące przylegania substancji badanej do aparatury;
• ilość zastosowanej substancji badanej;
• rozpuszczalniki (rodzaj i ilość) zastosowane do nałoŜenia substancji badanej;
• metoda ekstrakcji;
• metody oznaczania i identyfikacji substancji badanej i produktów jej analizy,
powtarzalność i czułość metod analitycznych;
Wyniki i omówienie
• okres półtrwania lub DT50 dla róŜnych zbadanych wartości pH i temperatury
• odzyski;
• bilans masowy w czasie i po zakończeniu badań (przy zastosowaniu oznakowanej
substancji badanej);
• wyniki badania wstępnego;
• toŜsamość produktów rozkładu (jeŜeli występują).
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Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących stabilności znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych
chemicznego; część 5: rozdział R7b, sekcja R.7.9.

•

następujących rozdziałach Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
5.1.2
5.1.1

Załącznik do
REACH
VIII 9.2.2.1
X 9.3.4

5.1.3

X 9.3.4

5.1.4

X 9.3.4

Tytuł rodzaju działania
Hydroliza
Przemiana fotochemiczna w
powietrzu
Przemiana fotochemiczna w
wodzie
Przemiana fotochemiczna w
glebie

oraz

oceny

bezpieczeństwa

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.5.2.3
E.5.2.2
E.5.2.4
E.5.2.5

4.1.2. Biodegradacja
Przykład szczegółowego podsumowania przebiegu badania IUCLID
przesiewowego w kierunku biodegradacji znajduje się w załączniku 1.

dla

badania

Badanie przesiewowe
Materiały i metody
• dane dotyczące inokulum (rodzaj i miejsce pobierania próbek, stęŜenie, obróbka
wstępna – wszelkie adaptacje naleŜy wyszczególnić)
• czas trwania badania
• warunki badania (skład poŜywki, temperatura, pH, CEC (meq/100g), utrzymywanie w
ciemności: tak/nie itp.).
• warunki tlenowe (jeŜeli dotyczy, pobór tlenu przez ślepą próbę z inokulum (mg O2/l) po
28 d lub zmniejszenie ilości tlenu w ślepej próbie z inokulum po 28 d i stęŜenie
pozostałego tlenu w naczyniach badawczych)
• początkowe stęŜenie substancji badanej, uŜyty nośnik, aklimatyzacja wstępna
• informacje o kontrolach i ślepych próbach
• dane dotyczące próbkowania: (częstotliwość, metoda, sterylność)
• szczegóły metody analitycznej do pomiaru biodegradacji
• toŜsamość uŜytych substancji odniesienia
• obserwowany parametr do oszacowania degradacji
• metoda obliczania zmierzonych stęŜeń (średnia arytmetyczna, średnia geometryczna
itp.)
Wyniki i omówienie oraz podsumowanie i wnioski wnioskodawcy (interpretacja
wyników)
• rozkład w % po upływie czasu, w tym wynik na koniec 10-dniowego okna (nie dotyczy
metody MITI, definicja 10-dniowego okna znajduje się w metodzie badania)
• wyniki rozkładu najlepiej przedstawiać za pomocą wykresów procentowego rozkładu w
funkcji czasu dla substancji badanej i substancji odniesienia, zaznaczyć fazę opóźnienia,
fazę rozkładu, okno 10-dniowe i nachylenie; w przypadku braku wykresu podać
przynajmniej czas trwania fazy opóźnienia, fazy rozkładu i połoŜenie okna 10-dniowego
w czasie trwania badania
• powtórzone wartości % rozkładu badanej substancji przy szybkości rozkładu dla
poziomego odcinka krzywej, odpowiednio na koniec badania lub po 10-dniowym oknie

• % rozkład związku odniesienia w 14 dniu (w razie potrzeby równieŜ po 7 dniach)
• % rozkład w ciągu 14 dni w badaniu toksyczności zawierającym zarówno substancję
badaną jak i substancję odniesienia
• swoiste chemiczne dane analityczne, jeŜeli dostępne
• wszelkie zjawiska hamowania rozkładu, nietypowe obserwacje lub inne informacje
mające wpływ na wyniki
• produkty rozpadu: tak/nie, jeŜeli tak – opis produktów rozpadu i informacja, czy są trwałe
• jeŜeli stosowne, zawartość węgla nieorganicznego w zawiesinie substancji badanej w
ośrodku mineralnym na początku badania oraz całkowita zawartość węgla;
• jeŜeli stosowne, całkowita ilość wydzielonego CO2 w ślepej próbie z inokulum na koniec
badania.
Badania symulacyjne (woda, gleba, osad)
Materiały i metody
• dane dotyczące próbki wody/gleby/osadu (np. połoŜenie i opis miejsca próbkowania, w
tym w miarę moŜliwości historia skaŜenia; jeŜeli stosowne: zawartość węgla
organicznego, zawartość gliny, tekstura gleby, pojemność wymiany kationowej CEC
oraz pH)
• czas trwania badania
• szczegółowe warunki badania (np. temperatura, pH, utrzymywanie w ciemności: tak/nie
itp.)
• warunki tlenowe
• ilość zastosowanej substancji badanej, stęŜenie badawcze i stęŜenie substancji
odniesienia, środek zwiększający rozpuszczalność, jeŜeli zastosowano
• informacje o kontrolach i ślepych próbach
• dane dotyczące próbkowania (częstotliwość, metoda, sterylność)
• powtarzalność i czułość zastosowanych metod analitycznych, w tym granica
wykrywalności (LOD) i granica oznaczalności (LOQ), % odzysk
• toŜsamość zastosowanych substancji odniesienia
Wyniki i omówienie
• okres półtrwania lub DT50, DT75 i DT90 dla substancji badanej i, w razie potrzeby, dla
głównych produktów przemiany, w tym granice ufności,
• średnie wyników dla poszczególnych powtórzeń, na przykład długość fazy opóźnienia,
stała szybkości rozkładu i okres półtrwania
• wyniki końcowego bilansu masowego
• w odpowiednich przypadkach: toŜsamość, stęŜenie molowe i procentowość głównych
produktów przemiany, moŜliwa droga przemiany
• w odpowiednich przypadkach: ocena kinetyki przemiany dla substancji badanej i
charakterystyka niemoŜliwych do ekstrakcji (związanych) produktów radioaktywnych lub
pozostałości w glebie
• w odpowiednich przypadkach: % rozkład i przedział czasu rozkładu dla substancji
odniesienia
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących biodegradacji znajduje się w:

•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych
chemicznego; część 5: rozdział R7b, sekcja R.7.9.

•

następujących rozdziałach Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

Załącznik do
REACH
VII 9.2.1.1
IX 9.2.1.2;
IX 9.2.1.4
IX 9.2.1.3
X 9.3.4

oraz

Tytuł rodzaju działania
Biodegradacja w wodzie: testy przesiewowe
Biodegradacja w wodzie i w osadzie
Biodegradacja w glebie
Sposób rozkładu przy faktycznym
stosowaniu

oceny

bezpieczeństwa

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.5.3.2
E.5.3.3
E.5.3.4
E.5.3.5

4.1.3. Biokumulacja
Badanie przepływowe na rybach
(MoŜna stosować do odpowiednich części szczegółowego podsumowania przebiegu badania w
odniesieniu do biokumulacji w organizmach Ŝyjących w osadach lub w glebie, ale podsumowania te
wymagają pewnych dodatkowych informacji szczegółowych).

Materiały i metody
• gatunek badany, pochodzenie i całkowita zawartość tłuszczu w organizmie
• warunki badania: obróbka wstępna, aklimatyzacja gatunku badanego; czas trwania fazy
wchłaniania i oczyszczania; temperatura; czas naświetlania i natęŜenie światła; stęŜenie
rozpuszczonego tlenu; pH (w czasie całego trwania badania), twardość, całkowita
zawartość ciał stałych, całkowita zawartość węgla organicznego i zasolenie wody; uŜyte
nośniki, rozpuszczalniki lub środki dyspergujące; karmienie
• plan badania: liczba i wielkość komór badawczych, szybkość wymiany wody; liczba
zwierząt na dane stęŜenie; liczba osobników męskich i Ŝeńskich (oraz ich wiek i waga);
szybkość dostarczania
• reŜim pomiarów jakości wody oraz wyniki
• toksyczność substancji dla gatunku ryb uŜytego w badaniu
• szczegółowe dane dotyczące metod analitycznych do oznaczania substancji w wodzie i
w badanych zwierzętach
Wyniki i omówienie
• krzywe wchłaniania i oczyszczania (opcjonalnie)
• czas do osiągnięcia stanu ustalonego
• Cf (stęŜenie w rybach) i Cw (stęŜenie w wodzie) – z odchyleniem standardowym i
zakresem, w razie potrzeby, dla wszystkich czasów próbkowania (Cf wyraŜone w mg/g
masy netto całego ciała lub jego określonych tkanek np. tkanki tłuszczowej; Cw w
mg/ml). Wartości Cw dla serii kontrolnej (w tym informacje dotyczące tła)
• Wartość i jednostka współczynnika biokoncentracji BCF dla stanu ustalonego; w miarę
moŜliwości kinetyczny BCF. BCF naleŜy wyrazić w stosunku do rodzaju tkanki (np. całe
ciało, mięśnie, filet, wątroba) i zawartości tłuszczu, naleŜy podać granice ufności,
odchylenie standardowe (jeŜeli jest dostępne) oraz metody obliczeń/analizy danych dla
kaŜdego stęŜenia substancji badanej
• czas plateau / % stanu ustalonego
• śmiertelność i obserwacje dotyczące zachowania (dla substancji badanej i kontrolnej)
• stęŜenia nominalne lub zmierzone (monitorowanie stęŜeń w wodzie i organizmach
badanych)
• mnoŜniki poprawkowe i normalizacja wyników do zawartości tłuszczu
• poprawka na rozcieńczenie związane ze wzrostem

Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących biokumulacji znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych
chemicznego; część 6: rozdział R7c, sekcja R.7.10.

•

następującym rozdziale Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
5.3.1

Załącznik do
REACH
IX 9.3.2

Tytuł rodzaju działania
Biokumulacja: organizmy wodne /
organizmy osadu

oraz

oceny

bezpieczeństwa

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.5.4.2

4.1.4. Przemieszczanie i rozmieszczenie
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC (wytyczne OECD 121, UE C.19)
Materiały i metody
• opis aparatury do HPLC i warunków działania (kolumna, faza ruchoma, sposób detekcji,
temperatura);
• czas martwy i metoda jego wyznaczenia;
• substancje odniesienia (toŜsamość, czystość, współczynnik Koc, czas retencji) z
wynikami co najmniej 6 pomiarów, z których co najmniej jeden jest poniŜej i jeden
powyŜej oczekiwanej wartości dla substancji badanej;
• ilość substancji badanej i substancji odniesienia wprowadzonej do kolumny.
Wyniki i omówienie
• średnie dane dotyczące retencji i szacunkowa wartość d log Koc dla substancji badanej
• wszystkie wartości log Koc z poszczególnych pomiarów
Metoda wyznaczania stanu równowagi w partii (wytyczne OECD 106, UE C.18)
Materiały i metody
• dane szczegółowe dotyczące rodzajów gleby (rodzaj i miejsca pobierania próbek,
zawartość węgla organicznego, zawartość gliny, tekstura gleby, pH oraz pojemność
wymiany kationowej CEC, jeŜeli dotyczy)
• dane dotyczące substancji badanej (nominalne i analityczne stęŜenia badawcze,
stabilność i przyleganie do powierzchni naczynia badawczego, środek zwiększający
rozpuszczalność, jeŜeli zastosowano (wraz z uzasadnieniem zastosowania), czystość
radiochemiczna, jeŜeli dotyczy)
• szczegółowe warunki badania (np. stosunek gleby do roztworu, liczba powtórzeń i
kontroli, sterylność, temperatura badania, pH fazy wodnej przed i po kontakcie z glebą)
• dane dotyczące próbkowania (np. częstotliwość, metoda)
• szczegóły metod analitycznych uŜytych do oznaczenia substancji (granica
wykrywalności, % odzysk)
Wyniki i omówienie
• sucha masa gleby, całkowita objętość fazy wodnej, stęŜenie substancji badanej w
roztworze lub w glebie po wstrząsaniu i odwirowywaniu, czas osiągnięcia stanu
równowagi, wartość Koc, bilans masowy, jeŜeli dotyczy
• objaśnienia dotyczące poprawek w obliczeniach, jeŜeli dotyczy (np. próba ślepa bez
substancji badanej)

Wymywanie w kolumnach z glebą (wytyczna OECD 312)
Materiały i metody
• dane szczegółowe dotyczące rodzajów gleby (rodzaj i miejsca pobierania próbek,
zawartość węgla organicznego, zawartość gliny, tekstura gleby, pojemność wymiany
kationowej CEC, gęstość nasypowa (dla gleby naruszonej), zdolność zatrzymywania
wody oraz pH)
• dane dotyczące substancji badanej (ilość zastosowanej substancji badawczej i, jeŜeli
dotyczy, substancji odniesienia, środek zwiększający rozpuszczalność, jeŜeli
zastosowano (wraz z uzasadnieniem zastosowania), czystość radiochemiczna, jeŜeli
dotyczy)
• szczegółowe warunki badania (liczba powtórzeń i kontroli, temperatura badania, ilość,
częstotliwość i czas trwania sztucznego deszczu)
• szczegóły metod analitycznych uŜytych do oznaczenia substancji (granica
wykrywalności, % odzysk)
• zastosowana substancja odniesienia
Wyniki i omówienie
• Koc, tabele wyników wyraŜonych jako stęŜenia i jako % zastosowanej dawki w stosunku
do segmentów gleby i wycieków
• bilans masowy, jeŜeli dotyczy
• objętość wycieków
• droga wycieków i, jeŜeli dotyczy, względne wskaźniki ruchliwości
Kontrola adsorpcji w ramach badania podatności na biodegradację właściwą (wytyczna
OECD 302B)
Materiały i metody
• dane szczegółowe dotyczące inokulum
• dane dotyczące substancji badanej (toksyczność w stosunku do bakterii, stęŜenie
badawcze)
• szczegółowe warunki badania (ślepe próby, stosunek inokulum do substancji badanej
(jako RWO – rozpuszczony węgiel organiczny))
• szczegóły próbkowania (częstotliwość)
• szczegóły metod analitycznych uŜytych do oznaczenia RWO lub ChZT
• substancja odniesienia
Wyniki i omówienie
• szacunkowy stopień adsorpcji do ścieków kanalizacyjnych na podstawie poziomu
usunięcia w niniejszym teście biodegradacji właściwej Zahn-Wellensa, na podstawie
wartości dla 3 godzin, o ile to moŜliwe
• wartości powyŜej 24 godzin nie powinny normalnie być stosowane, ale jeŜeli brak
danych dla adsorpcji do 24 godzin, to dane dla czasu powyŜej 24 godzin moŜna
zastosować tylko wtedy, gdy adsorpcja stanowi jedyny mechanizm usuwania, przy czym
górna granica wynosi 7 dni
• w odpowiednich przypadkach: wyniki badań hamowania biodegradacji
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Badanie symulacyjne/pomiar polowy (wytyczna OECD 22)
Materiały i metody
• dane szczegółowe dotyczące rodzajów gleby (rodzaj i miejsce(-a) pobierania próbek,
jeŜeli dotyczy: zawartość węgla organicznego, zawartość gliny, tekstura gleby,
pojemność wymiany kationowej CEC oraz pH);
• dane lizymetru
• dane dotyczące substancji badanej (nominalne i analityczne stęŜenia badawcze, środek
zwiększający rozpuszczalność, jeŜeli zastosowano (wraz z uzasadnieniem
zastosowania), czystość radiochemiczna, jeŜeli dotyczy)
• dane szczegółowe dotyczące warunków klimatycznych w czasie badania (np.
temperatura powietrza, promieniowanie słoneczne, wilgotność, potencjalne odparowanie
lub natęŜenie sztucznego deszczu), temperatura i wilgotność gleby, czas trwania
badania
• dane dotyczące próbkowania (np. częstotliwość, metoda)
• szczegóły metod analitycznych uŜytych do oznaczenia substancji badanej (granica
wykrywalności, % odzysk)
Wyniki i omówienie
• stęŜenie substancji badanej w warstwach gleby; Koc, w odpowiednich przypadkach
bilans masowy i stęŜenia oraz jako % zastosowanej dawki w stosunku do segmentów
gleby i wycieków
• objaśnienia dotyczące poprawek w obliczeniach, jeŜeli dotyczy (np. próba ślepa bez
substancji badanej)
Modelowanie rozmieszczenia
Materiały i metody
• nazwa i wersja modelu
• data opracowania modelu
• opis typu modelu, np. stanu ustalonego, dynamiczny, fugatywny, gaussowski, poziom IIV itp.
• elementy środowiska objęte modelem
• informacje dotyczące segmentacji modelu i właściwości środowiskowych
• parametry wejściowe (minimalny zakres danych wymaganych do oceny podziału i
rozkładu):
• pręŜność par
• rozpuszczalność w wodzie
• masa cząsteczkowa
• współczynnik podziału oktanol-woda
• dane dotyczące łatwego ulegania biodegradacji
• dla związków nieorganicznych: zaleca się uwzględnienie informacji o
współczynnikach podziału i moŜliwych produktach przemiany abiotycznej
• wpływ temperatury
Wyniki i omówienie
• kluczowe drogi naraŜenia i rozmieszczenie substancji między nimi

Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących przemieszczania i rozmieszczenia znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych
chemicznego; część 5: rozdział R7b, sekcja R.7.1.15.

•

następujących rozdziałach Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4

Załącznik do
REACH
VIII 9.3.1
X 9.3.4
X 9.3.4
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Adsorpcja / desorpcja
Stała Henry’ego
Modelowanie rozmieszczenia
Inne dane dotyczące
rozmieszczenia

oraz

oceny

bezpieczeństwa

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.5.5.2
E.5.5.3
E.5.5.4
E.5.5.5

4.2. Ekotoksyczność – informacje właściwe dla danego rodzaju
działania
Informacje niezbędne do sporządzenia szczegółowego podsumowania przebiegu badania dla
kaŜdego rodzaju działania związanego z ekotoksycznością znajdują się w podrozdziałach
poniŜej. Przykładowe szczegółowe podsumowanie przebiegu badania w programie IUCLID
dotyczące toksyczności krótkookresowej dla ryb znajduje się w załączniku 2.

4.2.1. Toksyczność dla środowiska wodnego
Toksyczność krótkookresowa dla ryb
Materiały i metody
• gatunek badany i jego pochodzenie
• okres aklimatyzacji
• wielkość i wiek ryb
• warunki badania (tj. stęŜenie rozpuszczonego tlenu, pH, twardość, rodzaj wody,
temperatura, oświetlenie, układ badawczy1, natęŜenie przepływu/czas wymiany2, środek
zwiększający rozpuszczalność, itp.)
• czas trwania badania/całkowity czas trwania naraŜenia
• plan badania (tj. stęŜenia badawcze w czasie trwania całego badania, liczba próbek
kontrolnych, liczba powtórzeń, liczba zwierząt na kaŜde powtórzenie i obciąŜenie itp.)
• badanie wstępne, jeŜeli zostało wykonane
• śmiertelność w próbach kontrolnych
Wyniki i omówienie
• obserwacje dotyczące prób kontrolnych (śmiertelność itp.)
• obserwacje (liczba padniętych ryb, nieprawidłowy wygląd lub zachowanie)
• monitorowanie stęŜeń badawczych
• inne pomiary w czasie trwania badania (tj. stęŜenie rozpuszczonego tlenu, pH,
temperatura itp.)
• LC50 po 24, 48, 72 i 96 godzinach, zaleŜność odpowiedzi od dawki, opis wykonanej
analizy statystycznej

1 Metoda statyczna, półstatyczna, przepływowa
2 W przypadku metody półstatycznej: czas wymiany, przepływowej: natęŜenie przepływu lub czas wymiany

Toksyczność długookresowa dla ryb:
Badanie toksyczności na stadiach młodego narybku
Materiały i metody
• gatunek badany i jego pochodzenie
• okres aklimatyzacji
• wielkość i wiek ryb
• warunki badania (tj. stęŜenie rozpuszczonego tlenu, pH, twardość, rodzaj wody,
temperatura, oświetlenie, karmienie, układ badawczy1, środek zwiększający
rozpuszczalność i jego działanie itp.)
• badanie wstępne
• czas trwania badania/całkowity czas trwania naraŜenia
• plan badania (tj. stęŜenia badawcze, liczba próbek kontrolnych, liczba powtórzeń, liczba
jaj na kaŜde powtórzenie i obciąŜenie itp.)
Wyniki i omówienie
• obserwacje dotyczące prób kontrolnych (przeŜywalność zapłodnionych jaj itp.)
• obserwacje (wylęg i przeŜywalność, nieprawidłowy wygląd lub zachowanie, waga
poszczególnych osobników na koniec badania itp.)
• monitorowanie stęŜeń badawczych
• inne pomiary w czasie trwania badania (tj. stęŜenie rozpuszczonego tlenu, pH,
twardość, temperatura itp.)
• wyniki wyraŜa się w następujący sposób: umieralność skumulowana; liczba zdrowych
ryb na koniec badania; czas rozpoczęcia i zakończenia wylęgu; liczba larw wykluta
kaŜdego dnia; liczba i opis nieprawidłowości morfologicznych; liczba i opis przypadków
nieprawidłowego zachowania; długość i waga zwierząt Ŝywych na koniec badania
• EC10 lub NOEC, zaleŜność odpowiedzi od dawki, opis wykonanej analizy statystycznej
Krótkoterminowe badanie toksyczności na embrionach i stadiach młodego narybku
Materiały i metody
• gatunek badany i jego pochodzenie
• okres aklimatyzacji
• warunki badania (tj. stęŜenie rozpuszczonego tlenu, pH, twardość, rodzaj wody,
temperatura, oświetlenie, układ badawczy 2, środek zwiększający rozpuszczalność itp.)
• badanie wstępne
• czas trwania badania/całkowity czas trwania naraŜenia
• plan badania (tj. stęŜenia badawcze, liczba próbek kontrolnych, liczba powtórzeń,
obciąŜenie itp.)
Wyniki i omówienie
• obserwacje dotyczące prób kontrolnych (przeŜywalność zapłodnionych jaj itp.)
• obserwacje (wylęg i przeŜywalność, nieprawidłowy wygląd lub zachowanie, waga
poszczególnych osobników na koniec badania itp.)
• monitorowanie stęŜeń badawczych
• inne pomiary w czasie trwania badania (tj. stęŜenie rozpuszczonego tlenu, pH,
twardość, temperatura itp.)
• wyniki wyraŜa się w następujący sposób: umieralność skumulowana; liczba zdrowych
1 Metoda statyczna, półstatyczna, przepływowa
2 Metoda statyczna, półstatyczna, przepływowa

larw na koniec badania; czas rozpoczęcia i zakończenia wylęgu; liczba larw wykluta
kaŜdego dnia; liczba i opis nieprawidłowości morfologicznych; liczba i opis przypadków
nieprawidłowego zachowania; długość i waga zwierząt Ŝywych na koniec badania
• EC10 lub NOEC, zaleŜność odpowiedzi od dawki, opis wykonanej analizy statystycznej
Toksyczność dla środowiska wodnego – Ryby, badanie wzrostu narybku
Materiały i metody
• gatunek badany i jego pochodzenie
• okres aklimatyzacji
• waga ryb na początku badania
• warunki badania (tj. stęŜenie rozpuszczonego tlenu, pH, twardość, rodzaj wody,
temperatura, oświetlenie, karmienie, układ badawczy1, środek zwiększający
rozpuszczalność itp.)
• badanie wstępne
• czas trwania badania/całkowity czas trwania naraŜenia
• plan badania (tj. stęŜenia badawcze, liczba próbek kontrolnych, liczba powtórzeń,
obciąŜenie itp.)
Wyniki i omówienie
• obserwacje dotyczące prób kontrolnych (umieralność, szybkość wzrostu organizmów
kontrolnych itp.)
• obserwacje: rozwój (waga), nieprawidłowości (np. śmiertelność, wygląd, zachowanie)
• monitorowanie stęŜeń badawczych
• inne pomiary w czasie trwania badania (stęŜenie rozpuszczonego tlenu, pH, twardość,
temperatura itp.)
• wyniki wyraŜa się w następujący sposób: szybkość wzrostu, obserwacje dotyczące
śmiertelności lub nieprawidłowości
• EC10 lub NOEC, zaleŜność odpowiedzi od dawki, opis wykonanej analizy statystycznej
Toksyczność krótkookresowa dla bezkręgowców wodnych
Materiały i metody
• gatunek badany i jego pochodzenie
• stadium Ŝycia gatunku
• warunki badania (tj. stęŜenie rozpuszczonego tlenu, pH, twardość, rodzaj wody,
temperatura, oświetlenie, układ badawczy 2, środek zwiększający rozpuszczalność itp.)
• czas trwania badania/całkowity czas trwania naraŜenia
• okres aklimatyzacji
• plan badania (tj. stęŜenia badawcze, liczba próbek kontrolnych, liczba powtórzeń, liczba
zwierząt w naczyniu, rytm karmienia, substancja odniesienia do sprawdzania
wraŜliwości organizmów itp.)
Wyniki i omówienie
• obserwacje dotyczące prób kontrolnych (tj. liczba unieruchomionych organizmów itp.)
• obserwacje (ruchliwość/przeŜywalność)
• monitorowanie stęŜeń badawczych
1 Metoda statyczna, półstatyczna, przepływowa

2 Metoda statyczna, półstatyczna, przepływowa

• inne pomiary w czasie trwania badania (tj. stęŜenie rozpuszczonego tlenu, pH,
temperatura itp.)
• EC50, IC50 lub LC50, zaleŜność odpowiedzi od dawki, opis wykonanej analizy
statystycznej
Toksyczność długookresowa dla bezkręgowców wodnych
Materiały i metody
• gatunek badany i jego pochodzenie
• okres aklimatyzacji
• stadium Ŝycia gatunku
• warunki badania (tj. stęŜenie rozpuszczonego tlenu, pH, twardość, TOC, rodzaj wody,
temperatura, oświetlenie, karmienie, układ badawczy1, środek zwiększający
rozpuszczalność itp.)
• badanie wstępne
• czas trwania badania
• plan badania (tj. stęŜenia badawcze, liczba próbek kontrolnych, liczba powtórzeń, liczba
zwierząt itp.)
Wyniki i omówienie
• obserwacje dotyczące prób kontrolnych (tj. liczba młodych osobników na jednego
rodzica, obecność Ŝywych osobników męskich, liczba złoŜonych jaj itp.)
• obserwacje: ilość potomstwa (codzienna), liczba martwych osobników rodzicielskich
(codzienna), inne zaobserwowane zjawiska (np. wzrost osobników rodzicielskich)
• monitorowanie stęŜeń badawczych
• inne pomiary w czasie trwania badania (tj. stęŜenie rozpuszczonego tlenu, pH,
twardość, temperatura)
• wyniki wyraŜa się w następujący sposób: tj. całkowita liczba Ŝyjącego potomstwa na
organizm rodzicielski pozostający przy Ŝyciu na koniec badania (w tym próbki kontrolne)
• EC10 lub NOEC, zaleŜność odpowiedzi od dawki, opis wykonanej analizy statystycznej
Badanie inhibicji wzrostu glonów
Materiały i metody
• gatunek badany
• początkowe stęŜenie komórek
• warunki badania (tj. temperatura, oświetlenie, podłoŜe, pH, układ badawczy, środek
zwiększający rozpuszczalność itp.)
• czas trwania badania/całkowity czas trwania naraŜenia
• plan badania (tj. stęŜenia badawcze, liczba próbek kontrolnych, liczba powtórzeń itp.)
• warunki w próbkach kontrolnych (pH itp.)
Wyniki i omówienie
• obserwacje dotyczące prób kontrolnych (przyrost biomasy, szybkość wzrostu itp.)
• szczegóły dotyczące oznaczenia biomasy glonów (metoda liczenia komórek, gęstość
komórek, chlorofil itp.)
• wyznaczenie szybkości wzrostu
• krzywe wzrostu (dowody na wykładniczy wzrost w próbkach kontrolnych, zmiany
1 Metoda statyczna, półstatyczna, przepływowa

szybkości wzrostu w naczyniach badawczych w czasie trwania badania itp.)
• inne obserwowane skutki (wygląd mikroskopowy komórek glonów, zmiany dotyczące
wielkości, kształtu lub barwy, procentowa umieralność komórek itp.)
• monitorowanie stęŜeń badawczych
• inne pomiary w czasie trwania badania (temperatura, pH itp.)
• EC50, EC10 lub NOEC, zaleŜność odpowiedzi od dawki, opis wykonanej analizy
statystycznej
Badanie inhibicji wzrostu rzęsy (Lemna spp.)
Materiały i metody
• gatunek badany
• początkowa liczba członów pędowych
• warunki badania (tj. temperatura, oświetlenie, podłoŜe, pH, układ badawczy1, środek
zwiększający rozpuszczalność itp.)
• czas trwania badania/całkowity czas trwania naraŜenia
• plan badania (stęŜenia badawcze, liczba próbek kontrolnych, liczba powtórzeń itp.)
Wyniki i omówienie
• obserwacje dotyczące prób kontrolnych
• obserwacje (liczba członów pędowych, powierzchnia członów pędowych, masa suchych
lub świeŜych pędów, chlorofil-a itp.)
• wyznaczenie szybkości wzrostu
• inne obserwowane skutki (wielkość i wygląd członów pędowych i korzeni, martwica,
chloroza, wybrzuszenia, utrata pływalności itp.)
• monitorowanie stęŜeń badawczych
• inne pomiary w czasie trwania badania (pH, natęŜenie światła, temperatura itp.)
• EC50, EC10 lub NOEC, zaleŜność odpowiedzi od dawki, opis wykonanej analizy
statystycznej
Toksyczność dla mikroorganizmów
Materiały i metody
• warunki badania (temperatura, substancja odniesienia itp.)
• czas trwania badania/całkowity czas trwania naraŜenia
• plan badania (stęŜenia badawcze, opis inokulum mikroorganizmów, w tym jego obróbka
wstępna, jeŜeli wykonano, liczba próbek kontrolnych, liczba powtórzeń itp.)
Wyniki i omówienie
• wyniki szybkości oddychania dla substancji kontrolnych
• abiotyczny pobór tlenu
• wszystkie zmierzone dane, w tym EC50 dla substancji odniesienia
• krzywa zahamowania i metoda obliczania EC50
• EC50 i jeŜeli to moŜliwe, 95% przedział ufności, opis wykonanej analizy statystycznej
• wszystkie obserwacje i odchylenia dotyczące wytycznej dla metody mogące mieć wpływ
na uzyskiwane wyniki

1 Metoda statyczna, półstatyczna, przepływowa

Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów
chemicznego; część 5: rozdział R7b.

•

następujących rozdziałach Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:
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bezkręgowców wodnych
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bezkręgowców wodnych
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Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.6.2.2
E.6.2.3
E.6.2.4
E.6.2.5
E.6.2.6
E.6.2.7
E.6.2.8
E.6.2.9

4.2.2. Toksyczność dla organizmów osadu
Materiały i metody
• organizmy badawcze (gatunek, wiek, obróbka wstępna itp.)
• warunki badania:
•
osad – skład osadu sztucznego (w tym pH, zawartość węgla organicznego,
dane dotyczące moŜliwego skaŜenia chemicznego składników osadu) lub
pochodzenie osadu naturalnego (w tym pH, zawartość węgla organicznego,
zalecany ze względu na stosunek C/N i granulometrię); warunki
kondycjonowania wstępnego osadów naturalnych; powierzchnia osadu; grubość
warstwy osadu i stosunek tej grubości do grubości warstwy wody powyŜej
•
charakterystyka uŜytej wody (pH, twardość całkowita, stęŜenie amoniaku,
zawartość tlenu itp.)
•
rozpuszczalniki lub środki dyspergujące uŜyte do przygotowania roztworu
podstawowego
•
poŜywienie i karmienie organizmów badanych oraz czas trwania naraŜenia
•
warunki inkubacji (napowietrzanie, temperatura, czas naświetlania i natęŜenie
światła)
•
metoda nakłuwania i czas do osiągnięcia równowagi między fazą wodną a fazą
osadu
•
dane dotyczące zmierzonych stęŜeń substancji badanej w warstwie wody nad
osadem, najwyŜsze i najniŜsze stęŜenie w wodzie w porach i w osadzie na
początku i na końcu badania
•
rodzaj zastosowanego układu (np. statyczny)
• plan badania (stęŜenia badawcze, liczba próbek kontrolnych, liczba powtórzeń, liczba
organizmów na powtórzenie, metoda analityczna itp.)
• czas trwania badania/całkowity czas trwania naraŜenia
• dane umoŜliwiające ocenę waŜności wykonanego badania

Wyniki i omówienie
• obserwacje dotyczące prób kontrolnych (liczba powstałych organizmów w próbkach
kontrolnych na koniec badania itp.)
• obserwacje dotyczące skutków toksykologicznych (opóźniony wylęg, rozwój poczwarek
itp.)
• wytyczne OECD 218, 219:
•
liczba powstających męskich i Ŝeńskich osobników dorosłych ochotkowatych na
kaŜde naczynie na dzień
•
liczba larw, z których nie powstały dorosłe ochotkowate na kaŜde naczynie
•
średnia sucha masa larwy w kaŜdym naczyniu lub odpowiednio masa
poczwarek
•
szybkość rozwoju w pełni rozwiniętych ochotkowatych na kaŜde powtórzenie i
szybkość obróbki
•
% szybkość powstawania osobników na kaŜde powtórzenie i stęŜenie badawcze
• wytyczna OECD 225:
•
liczba robaków na kaŜde powtórzenie na początku i na końcu badania
•
nieprawidłowe zachowanie, jeŜeli występuje
•
sucha masa robaków na kaŜdą komorę badawczą
•
liczba całkowita i, jeŜeli wyznaczono, liczba kompletnych i niekompletnych
robaków
• zmierzone stęŜenia badawcze
• szacunkowe wartości dla toksycznych rodzajów działania (ECx i przedziały ufności,
NOEC, LOEC), zaleŜność odpowiedzi od dawki, opis wykonanej analizy statystycznej
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny
chemicznego; część 5: rozdział R7b, sekcja R.7.8.7 – R.7.8.11.

•

następującym rozdziale Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:
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4.2.3. Toksyczność dla środowiska lądowego
Toksyczność krótkookresowa dla bezkręgowców lądowych
Materiały i metody
• gatunek badany i jego pochodzenie
• warunki rozmnaŜania
• zakres wieku i wielkości (masy) organizmów badanych
• rodzaj substratu: przygotowanie poŜywki diagnostycznej, maksymalna zdolność
zatrzymywania wody (jeŜeli dotyczy), w przypadku gleby naturalnej: jej odpowiedniość
do celów badań
• warunki badania: metoda i substancje pomocnicze uŜyte do nakładania substancji
badanej, temperatura, jeŜeli dotyczy: pH na początku badania, natęŜenie światła, rytm
karmienia, zawartość wilgoci w glebie na początku i na końcu badania
• czas trwania badania/całkowity czas trwania naraŜenia
• plan badania: stęŜenia badawcze, liczba próbek kontrolnych, liczba powtórzeń, liczba

zwierząt, ilość poŜywki na powtórzenie i na próbkę kontrolną
Wyniki i omówienie
• obserwacje dotyczące prób kontrolnych (śmiertelność itp.)
• obserwacje: średnia masa Ŝywych osobników, liczba Ŝywych i martwych zwierząt,
wyraźne objawy fizyczne lub patologiczne lub wyraźnie zmiany w zachowaniu
• śmiertelność dla substancji odniesienia
• wartość LC50 i metoda jej obliczenia, największe stęŜenie niepowodujące śmiertelności
i najniŜsze stęŜenie powodujące 100% śmiertelności, zaleŜność odpowiedzi od dawki,
opis wykonanej analizy statystycznej
Toksyczność długookresowa dla bezkręgowców lądowych
Materiały i metody
• gatunek badany i jego pochodzenie
• warunki rozmnaŜania
• zakres wieku i wielkości (masy) organizmów badanych
• rodzaj substratu: przygotowanie poŜywki diagnostycznej, maksymalna zdolność
zatrzymywania wody, w przypadku gleby naturalnej: jej odpowiedniość do celów badań
• warunki badania: metoda i substancje pomocnicze uŜyte do nakładania substancji
badanej, temperatura, czas trwania cykli światła/ciemności, natęŜenie światła, rytm
karmienia, pH i zawartość wilgoci w glebie na początku i na końcu badania
• czas trwania badania/całkowity czas trwania naraŜenia
• plan badania: stęŜenia badawcze, liczba próbek kontrolnych, liczba powtórzeń, liczba
zwierząt, obciąŜenia (w przeliczeniu na suchą masę) na powtórzenie i na próbkę
kontrolną
Wyniki i omówienie
• obserwacje dotyczące prób kontrolnych (liczba osobników młodocianych, śmiertelność
itp.)
• obserwacje: % śmiertelność osobników dorosłych, % zmiany masy ciała i średnia masa
Ŝywych osobników dorosłych (jeŜeli dotyczy) na koniec fazy badania obejmującej
naraŜenie osobników dorosłych, liczba osobników młodocianych na koniec badania,
wyraźne objawy fizyczne lub patologiczne lub wyraźnie zmiany w zachowaniu
• wyniki otrzymane dla substancji odniesienia
• LC50, NOEC i (zalecane) ECx (np. EC50, EC10) dla reprodukcji, zaleŜność odpowiedzi
od dawki, opis wykonanej analizy statystycznej
Toksyczność długookresowa dla stawonogów lądowych
Materiały i metody
• gatunek badany i jego pochodzenie
• warunki hodowli
• zakres wiekowy organizmów badanych
• rodzaj substratu: przygotowanie poŜywki diagnostycznej, maksymalna zdolność
zatrzymywania wody, w przypadku gleby naturalnej: jej odpowiedniość do celów badań
• warunki badania: metoda i substancje pomocnicze uŜyte do nakładania substancji
badanej, temperatura, czas trwania cykli światła/ciemności, natęŜenie światła, rytm
karmienia, pH i zawartość wilgoci w glebie na początku i na końcu badania
• czas trwania badania/całkowity czas trwania naraŜenia

• plan badania: stęŜenia badawcze, liczba próbek kontrolnych, liczba powtórzeń, liczba
zwierząt i sucha masa poŜywki na powtórzenie i na próbkę kontrolną, opis metody
ekstrakcji
Wyniki i omówienie
• obserwacje dotyczące prób kontrolnych
• obserwacje: liczba dorosłych osobników Ŝeńskich i % śmiertelność osobników
dorosłych, liczba osobników młodocianych, wyraźne objawy fizyczne lub patologiczne
lub wyraźnie zmiany w zachowaniu
• wyniki otrzymane dla substancji odniesienia
• LC50, NOEC i (zalecane) ECx (np. EC50, EC10) dla reprodukcji, zaleŜność odpowiedzi
od dawki, opis wykonanej analizy statystycznej
Toksyczność krótkookresowa i długookresowa (przedłuŜona)
Materiały i metody
• gatunek/odmiana organizmu badanego, rodzina roślin, nazwy taksonomiczne i
potoczne, źródło pochodzenia i historia nasion
• uzasadnienie wyboru gatunków jedno- lub dwuliściennych do badania
• przechowywanie nasion, obróbka i utrzymywanie
• rodzaj substratu: charakterystyka gleby/substratu (np. tekstura, pH), w przypadku gleby
naturalnej: jej odpowiedniość do celów badań, poŜywka, jeŜeli zastosowano
• warunki badania: stanowisko i układ badania (np. wymiary doniczki, ilość gleby),
nakładanie substancji badanej (np. metoda/sprzęt/kalibracja metody, uŜyte substancje
pomocnicze), warunki wzrostu (np. natęŜenie światła, czas naświetlania, temperatury
maksymalne/minimalne, reŜim i metoda podlewania, nawoŜenie, zapylanie, jeŜeli
zastosowano)
• czas trwania badania/całkowity czas trwania naraŜenia
• plan badania: stęŜenia badawcze/stopnie naraŜenia, w tym weryfikacja chemiczna,
liczba nasion na doniczkę, liczba roślin na dawkę, liczba powtórzeń (doniczek) na
stopień naraŜenia, rodzaj i liczba próbek kontrolnych, etap rozwoju rośliny na początku
badania
Wyniki i omówienie
• tabela wszystkich rodzajów działania na kaŜde powtórzenie, badany stopień/stęŜenie i
gatunek
• obserwacje dotyczące rodzajów działania (śmiertelność, nowe pędy, pomiary biomasy,
wysokość pędów itp.) wyraŜone jako procent wartości dla próbek kontrolnych,
• procent oraz jakościowy i ilościowy opis widocznych uszkodzeń (w tym opis skali oceny,
jeŜeli zastosowano)
• EC50, ER50, E(R)C10, NOEC (niezbędne dla toksyczności długookresowej), zaleŜność
odpowiedzi od dawki, opis wykonanej analizy statystycznej

Toksyczność dla mikroorganizmów glebowych – badanie przemiany azotu
Materiały i metody
• zawartość azotu w substancji badanej (jeŜeli dotyczy)
• pełna identyfikacja uŜytej gleby (pochodzenie, zawartość piasku/iłu/gliny, pH, zawartość
węgla organicznego, zawartość azotu, początkowe stęŜenie azotanów, CEC, masa
drobnoustrojów, zawartość wilgoci itp.)

• szczegóły modyfikacji rodzaju gleby z wykorzystaniem substratu organicznego (źródło,
skład, zawartość węgla, zawartość azotu, rozmiar sita)
• warunki badania (wilgotność, temperatura, oświetlenie)
• czas trwania badania, czasy próbkowania
• układ badawczy (np. zamknięte pojemniki)
• plan badania (stęŜenia badawcze, liczba próbek kontrolnych, liczba powtórzeń itp.)
• metoda nakładania substancji badanej na glebę (zastosowanie nośnika?)
• metoda ekstrakcji azotanów z gleby
• procedura analityczna i sprzęt do analizy azotanów
Wyniki i omówienie
• obserwacje: produkcja azotanów (mg azotanu/ kg suchej masy gleby/dzień) (najlepiej w
formie tabeli), zmienność wyników dla powtórzeń w próbkach z substancją badaną i
próbkach kontrolnych
• wartości EC50, EC25 lub EC10 z przedziałem ufności, krzywa zaleŜności odpowiedzi
od dawki i dane dotyczące statystycznej obróbki wyników
Toksyczność dla mikroorganizmów glebowych – badanie przemiany węgla
Materiały i metody
• pełna identyfikacja uŜytej gleby (pochodzenie, zawartość piasku/iłu/gliny, pH, zawartość
węgla organicznego, zawartość azotu, CEC, masa drobnoustrojów, zawartość wilgoci
itp.)
• szczegóły modyfikacji gleby z wykorzystaniem substratu organicznego
• warunki badania (wilgotność, temperatura, oświetlenie)
• czas trwania badania, czasy próbkowania
• układ badawczy (np. zamknięte pojemniki)
• plan badania (stęŜenia badawcze, liczba próbek kontrolnych, liczba powtórzeń itp.)
• metoda nakładania substancji badanej na glebę (zastosowanie nośnika?)
• metoda pomiary szybkości oddychania (np. średnia wydzielonego CO2 lub średnia
zuŜytego O2)
Wyniki i omówienie
• obserwacje: szybkość oddychania (mg CO2/ kg suchej masy gleby /h lub mg O2/ kg
suchej masy gleby /h) (najlepiej wartość średnia i wartości indywidualne, w formie
tabeli), zmienność wyników dla powtórzeń w próbkach z substancją badaną i próbkach
kontrolnych
• wartości EC50, EC25 lub EC10 z przedziałem ufności, zaleŜność odpowiedzi od dawki i
opis analizy statystycznej wyników

Toksyczność dla ptaków – badanie wpływu na rozmnaŜanie się ptaków
Materiały i metody
• gatunek badany i jego pochodzenie (+ uzasadnienie w przypadku gatunku innego niŜ
zalecany w wytycznych)
• warunki aklimatyzacji (okres, poŜywienie itp.)
• wiek
• warunki w czasie trwania badania, warunki okresu wylęgania i hodowli (liczba ptaków
na klatkę, liczba powtórzeń, temperatura, wilgotność, reŜim oświetlenia, stanowiska
badawcze, karmienie, przechowywanie jaj, inkubacja, wylęgania, częstotliwość
obracania, wentylacja itp.)
• metoda skaŜania pokarmu substancją badaną
• dieta badawcza: metoda przygotowania, liczba uŜytych stęŜeń, nominalne i (jeŜeli
oznaczono) zmierzone stęŜenie substancji badanej w diecie dla kaŜdego poziomu
skaŜenia, metoda oznaczania stęŜeń rzeczywistych, częstotliwość mieszania i
wymiany, nośnik (jeŜeli zastosowano), warunki przechowywania, metody nakładania
substancji
• czas trwania badania/całkowity czas trwania naraŜenia
• plan badania: stęŜenia badawcze, liczba próbek kontrolnych, liczba powtórzeń,
obciąŜenie
• opis diety podstawowej, w tym źródło pochodzenia, skład, analiza składników
odŜywczych producenta (białko, węglowodany, tłuszcz, wapń, fosfor itd.), zastosowane
suplementy i nośniki
Wyniki i omówienie
• obserwacje (dla wszystkich stęŜeń badanych i próbek kontrolnych):
• śmiertelność osobników dorosłych
• masa ciała osobników dorosłych na początku okresu naraŜenia, przed rozpoczęciem
składania jaj i na koniec badania
• spoŜycie pokarmu przez osobniki dorosłe: w przedziałach tygodniowych lub
dwutygodniowych przez cały czas trwania badania
• częstotliwość, czas trwania i opis objawów toksyczności, w tym cięŜkość objawów,
liczba zwierząt wykazujących objawy i przypadki ustąpienia objawów
• produkcja jaj (liczba złoŜonych jaj na jedną samicę po 10 tygodniach)
• procentowa ilość pękniętych jaj (nieinkubowanych)
• Ŝywotność jaj (tylko jaja złoŜone do inkubacji)
• wylęgalność (procentowa ilość piskląt, które doŜyły 14 dni)
• grubość skorupki jaj (najlepiej w formie tabeli)
• przeŜywalność młodych
• masa ciała młodych
• spoŜycie pokarmu przez młode: pierwszy i drugi tydzień po wylęgnięciu
• szczegóły dotyczące ogólnych badań patologicznych
• wyniki analizy pozostałości (jeŜeli wykonano)
• monitorowanie stęŜeń badawczych w pokarmie przez cały czas trwania badania i
zastosowana do tego metoda analityczna
• metoda analizy statystycznej, wyniki wyraŜone w postaci NOEC i, w razie konieczności,
uzasadnienie przejścia z NOAEL na NOEC, zaleŜność odpowiedzi od dawki, opis
wykonanej analizy statystycznej
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Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów
chemicznego; część 6: rozdział R7c.

•

następujących rozdziałach Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
6.3.1

6.3.3
6.3.4

Załącznik do
REACH
IX 9.4.1,
X 9.4.4
IX 9.4.1,
X 9.4.4
IX 9.4.3, X 9.4.6
IX 9.4.2

6.3.5
6.3.6

X 9.6.1
X 9.4

6.3.2

informacyjnych

Tytuł rodzaju działania
Toksyczność dla makroorganizmów
glebowych oprócz stawonogów
Toksyczność dla stawonogów
lądowych
Toksyczność dla roślin lądowych
Toksyczność dla mikroorganizmów
glebowych
Toksyczność dla ptaków
Toksyczność dla innych
organizmów lądowych innych niŜ
glebowe

oraz

oceny

bezpieczeństwa

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.6.4.2
E.6.4.3
E.6.4.4
E.6.4.5
E.6.4.6
E.6.4.7

5. INFORMACJE WŁAŚCIWE DLA DANEGO RODZAJU

DZIAŁANIA W ODNIESIENIU DO RODZAJÓW DZIAŁANIA
DOTYCZĄCYCH ZDROWIA LUDZKIEGO
5.1. Toksyczność ostra – droga pokarmowa, inhalacyjna, działanie
przez skórę
Materiały i metody
Rodzaj badania
Zwierzęta badane
• gatunek/szczep/płeć
• liczba zwierząt danej płci na dawkę
• wiek i masa na początku badania
Droga podania/naraŜenia
• droga podania – pokarmowa (odŜywianie przez zgłębnik, inne), działanie przez skórę,
przez drogi oddechowe (aerozol, para, gaz, pył), inne
• czas trwania badania/czas naraŜenia
• dawki/poziomy stęŜeń, uzasadnienie wyboru poziomu dawki
• okres obserwacji po naraŜeniu
• grupa kontrolna i obróbka
• nośnik: identyfikacja, zastosowane stęŜenie i objętość, uzasadnienie wyboru nośnika
(jeŜeli inny niŜ woda)
dla badań naraŜenia przez drogi oddechowe
• rodzaj naraŜenia przez drogi oddechowe i warunki badania (np. aparatura
stosowana do uzyskania naraŜenia)
• metoda naraŜenia („całe ciało”, „gębowo-nosowa”, „tylko głowa”), dane dotyczące
naraŜenia
• analityczna weryfikacja badawczych stęŜeń atmosferycznych
• wielkość cząstek (dla badań z wykorzystaniem aerozoli podać średnią średnicę
cząstek i geometryczna odchylenie standardowe lub inne specyfikacje)
• sposób przygotowania cząstek (dla badań z aerozolami)
dla badań działania przez skórę
• powierzchnia objęta badaniem (np. 10% powierzchni ciała)
• okluzja (np. półokluzja)
• całkowita zastosowana objętość substancji
• sposób usuwania substancji badanej (np. woda lub rozpuszczalnik)
• metody statystyczne
Wyniki i omówienie
• zgony naleŜy przedstawić w formie tabeli z podziałem na płeć/zastosowaną
dawkę/liczbę zwierząt. NaleŜy brać pod uwagę tylko zgony przypisane działaniu
substancji badanej. Informacje o innych zgonach naleŜy zawrzeć w uwagach.
• wartość LD50 lub LC50 z przedziałem ufności, jeŜeli obliczono
• liczba zgonów na kaŜdy poziom dawki
• podać dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do odpowiedniej oceny danych
pod względem wiarygodności i stosowania, w tym następujące dane, o ile są dostępne:
• czas zgonu (podać indywidualny czas dla zwierzęcia, jeŜeli zgon nastąpił przed
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upływem 24 godzin od podania dawki).
objawy kliniczne: opis, stopień cięŜkości, odwracalność, czas pojawienia się i czas
trwania dla kaŜdego poziomu dawki
• wyniki badań sekcyjnych, w tym poziom dawki, stopień cięŜkości objawów i liczba
padłych zwierząt
• potencjalne narządy docelowe (jeŜeli zostały określone w raporcie)
• inne wnioski
• w przypadku badania obu płci naleŜy porównać wyniki
Dodatkowo
• dawki (wytyczne OECD 401 i 425 nie określają poziomów dawek, stąd trzeba je
szczegółowo opisać)
•

Uwagi ogólne, załączniki
Przedstawić ocenę toksykologiczną wszystkich wyników badania (szkodliwe i
nieszkodliwe skutki działania, odwracalne i nieodwracalne skutki działania), z
objaśnieniem biologicznej istotności wyników zaobserwowanych u zwierząt oraz, w razie
potrzeby, opisać istotność badania w odniesieniu do zdrowia ludzkiego. W odpowiednich
przypadkach podać wpływ czynników zakłócających na skutki działania zaobserwowane
w badaniu.
Omówić istotne odstępstwa od wytycznej do badania.
Podsumowanie i wnioski wnioskodawcy
Podać dane dotyczące klasyfikacji i oznakowania w rubryce interpretacja wyników, a
wnioski z badania w rubryce wnioski.
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących toksyczności ostrej znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział 7a, sekcja R.7.4

•

następujących rozdziałach Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID

Załącznik do
REACH

7.2
7.2.1

VII 8.5.1

7.2.2

VIII 8.5.2

7.2.3

VIII 8.5.3

7.2.4

Tytuł rodzaju działania
Toksyczność ostra, rekord
podsumowania rodzaju działania
Toksyczność ostra, droga
pokarmowa
Toksyczność ostra, droga
oddechowa
Toksyczność ostra, działanie przez
skórę
Toksyczność ostra, inne drogi

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.7.3
E.7.3.2
E.7.3.3
E.7.3.4.
E.7.3.5

5.2. Działanie draŜniące lub Ŝrące
5.2.1. Działanie draŜniące lub Ŝrące na skórę
Materiały i metody
• rodzaj metody: in vivo / in vitro
• typ lub linia komórek do badania in vitro
Zwierzęta badane
• gatunek/szczep/płeć
• liczba zwierząt danej płci na dawkę
• wiek i masa na początku badania
Droga podania/naraŜenia
• pH materiału badanego
• czas trwania naraŜenia: czas pozostawania materiału badanego w kontakcie ze
zwierzęciem/komórką
• dawka całkowita: ilość/stęŜenie materiału badanego nałoŜonego na skórę w mg/ml
• okres obserwacji po naraŜeniu
• grupa kontrolna i obróbka
• nośnik: identyfikacja, zastosowane stęŜenie i objętość, uzasadnienie wyboru nośnika
(jeŜeli inny niŜ woda)
• odstępy czasowe wykonania oceny zgodnie z klasyfikacją reakcji (np. po 1 godzinie, po
4, 24, 48, 72 godzinach, po 14 dniach itp.)
• klasyfikacja reakcji: określić/podać nazwę zastosowanego systemu oceny stopnia
reakcji
• przygotowanie obszaru do badania, powierzchnia objęta badaniem (np. 10%
powierzchni ciała), czy skóra została ogolona, czy skóra została otarta, wstępna
obróbka obszaru, rodzaj okładu: okluzyjny/półokluzyjny
• sposób usuwania substancji badanej (np. woda lub rozpuszczalnik)
• metody statystyczne
Wyniki i omówienie
• dane dotyczące reakcji na działanie draŜniące lub Ŝrące: łączna całkowita liczba i
procentowa ilość zwierząt wykazujących odpowiedź, najlepiej w postaci tabelarycznej
dla kaŜdego zwierzęcia i dla kaŜdego okresu obserwacji:
• numeryczna ocena skóry po upływie 1, 4, 24, 48 i 72 godz.
• ocena opóźnionego działania po upływie od 7 do 14 dni
• czy zaobserwowane skutki działania były odwracalne
• opis wszystkich uszkodzeń: rumień, obrzęk, inne uszkodzenia skóry i działanie
ogólnoustrojowe.
• ogólna ocena stopnia działania draŜniącego
Uwagi ogólne, załączniki
Przedstawić ocenę toksykologiczną wyników badania oraz w odpowiednich przypadkach
podsumować wpływ czynników zakłócających na wyniki badania.
Omówić istotne odstępstwa od wytycznej do badania.
Podsumowanie i wnioski wnioskodawcy
Podać dane dotyczące klasyfikacji i oznakowania w rubryce interpretacja wyników, a
wnioski z badania w rubryce wnioski.
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Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących działania draŜniącego lub Ŝrącego na skórę
znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział 7a, sekcja R.7.2

•

następujących rozdziałach Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID

Załącznik do
REACH

7.3

7.3.1

VII 8.1,
VIII 8.1.1

Tytuł rodzaju działania

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID

Działanie draŜniące lub Ŝrące, rekord
podsumowania rodzaju działania

E.7.4.

Działanie draŜniące lub Ŝrące na
skórę

E.7.4.2.

5.2.2. Działanie draŜniące lub Ŝrące na oczy
Materiały i metody
• rodzaj metody: in vivo / in vitro
• typ lub linia komórek do badania in vitro
Zwierzęta badane
• gatunek/szczep/płeć
• liczba zwierząt danej płci na dawkę
• wiek i masa na początku badania
Droga podania/naraŜenia
• pH substancji badanej
• odstępy czasowe wykonania oceny zgodnie z klasyfikacją uszkodzeń (np. po 1
godzinie, po 24, 48, 72 godzinach, po 14 dniach itp.)
• nazwa metody do klasyfikacji stopnia uszkodzenia
• narzędzia do oceny stopnia uszkodzenia: ręczna lampa szczelinowa, biomikroskop,
fluoresceina, inne
• czas trwania badania/czas naraŜenia
• dawki/poziomy stęŜeń
• okres obserwacji po naraŜeniu
• nośnik: identyfikacja, zastosowane stęŜenie i objętość, uzasadnienie wyboru nośnika
(jeŜeli inny niŜ woda)
• sposób usuwania substancji badanej (np. woda lub rozpuszczalnik)
• metody statystyczne
Wyniki i omówienie
• dane dotyczące reakcji na działanie draŜniące lub Ŝrące: najlepiej w postaci
tabelarycznej dla kaŜdego zwierzęcia i dla kaŜdego okresu obserwacji (np. po upływie
1, 24, 48 i 72 godz.)
• opis cięŜkich uszkodzeń, jeŜeli wystąpiły
• słowny opis stopnia i rodzaju zaobserwowanego działania draŜniącego/Ŝrącego
• opis zaobserwowanych skutków miejscowych innych niŜ reakcja oka
• liczba zwierząt wykazujących reakcję
• odwracalność/nieodwracalność skutków działania (do 21 dni)
• ogólna ocena stopnia działania draŜniącego

Uwagi ogólne, załączniki
Przedstawić ocenę toksykologiczną wyników badania oraz w odpowiednich przypadkach
podsumować wpływ czynników zakłócających na wyniki badania.
Omówić istotne odstępstwa od wytycznej do badania.
Podsumowanie i wnioski wnioskodawcy
Podać dane dotyczące klasyfikacji i oznakowania w rubryce interpretacja wyników, a
wnioski z badania w rubryce wnioski.
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących działania draŜniącego na oczy znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział 7a, sekcja R.7.2

•

następujących rozdziałach Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
7.3

7.3.2

Załącznik do
REACH

VII 8.2, VIII 8.2.1

Tytuł rodzaju działania
Działanie draŜniące lub Ŝrące,
rekord podsumowania rodzaju
działania
Działanie draŜniące lub Ŝrące na
oczy

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.7.4.

E.7.4.3.

5.2.3. Działanie uczulające na skórę
Materiały i metody
• rodzaj badania: tradycyjne badanie działania uczulającego na skórę, test miejscowego
węzła chłonnego (LLNA), inne
Zwierzęta badane
• gatunek/szczep/płeć
• liczba zwierząt danej płci na dawkę
• wiek i masa na początku badania
• grupa kontrolna i obróbka
Droga podania/naraŜenia
• droga podania dawki indukującej i dawki wywołującej reakcję:
•
wstrzyknięcie/miejscowo,
•
z opatrunkiem okluzyjnym lub bez,
•
rodzaj zastosowanego opatrunku
• dawka indukująca:
•
stęŜenie(-a) substancji badanej
•
nośnik dawki indukującej (identyfikacja, stęŜenie i uŜyta objętość)
•
dawka pojedyncza czy wielokrotna
•
odstęp między dawkami
•
szczegóły dotyczące ewentualnego przygotowania wstępnego
• dawka wywołująca reakcję:
•
stęŜenie (jeŜeli dotyczy)
•
dawka pojedyncza czy wielokrotna
•
nośnik (jeŜeli dotyczy)
• zastosowany system klasyfikacji reakcji (badania tradycyjne); w przypadku innych
badań (np. LLNA) podać rodzaj działania do pomiaru skutków działania (np.
powiększenie węzłów chłonnych)

• metody statystyczne
Wyniki i omówienie
• wniosek, czy substancja badana wykazuje skutki działania: pozytywny, negatywny czy
niejednoznaczny.
• dane naleŜy podsumować w formie tabelarycznej zawierającej opis reakcji skórnych
stwierdzonych u poszczególnych zwierząt w kaŜdym z okresów obserwacyjnych (np.
liczba zwierząt wykazujących poziom reakcji 0, 1, 2, i 3 w kaŜdym z okresów
obserwacyjnych)
• słowny opis stopnia i rodzaju zaobserwowanych skutków działania
• wyniki badań histopatologicznych
• podać dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do odpowiedniej oceny danych
pod względem wiarygodności i stosowania, w tym następujące dane, o ile są dostępne:
•
czy substancja wykazywała działanie draŜniące na skórę przy badanych
stęŜeniach
•
odsetek poziomów reakcji wyŜszych niŜ 1 w grupach badanych i kontrolnych
•
szybkość uczulania (test maksymalizacji)
•
opis, stopień cięŜkości, czas pojawienia się i czas trwania objawów klinicznych
lub uszkodzeń w miejscu kontaktu z substancją dla kaŜdego poziomu dawki
•
wyniki ponownego wywołania reakcji
- W przypadku badania LLNA podać dodatkowe informacje dodatkowe:
•
średnia liczba rozpadów w grupie na minutę i odchylenie standardowe
•
wskaźnik stymulacji lub wzrost grubości fałdu skórnego dla kaŜdej grupy (w tym
dla kontroli pozytywnej) w stosunku do kontroli negatywnej
•
podejście sumaryczne lub grupowe
•
statystyczne porównanie średnich dpm dla grup w odniesieniu do próbek
kontrolnych
Uwagi ogólne, załączniki
Przedstawić ocenę toksykologiczną wyników badania, ich istotność biologiczną oraz w
razie potrzeby istotność w odniesieniu do zdrowia ludzkiego. W odpowiednich
przypadkach podsumować wpływ czynników zakłócających na wyniki badania.
Omówić istotne odstępstwa od wytycznej do badania.
Podsumowanie i wnioski wnioskodawcy
Podać dane dotyczące klasyfikacji i oznakowania w rubryce interpretacja wyników, a
wnioski z badania w rubryce wnioski.
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących działania uczulającego na skórę i drogi
oddechowe znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział 7a, sekcja R.7.3

•

rozdział R.7.3

•

następujących rozdziałach Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
7.4
7.4.1
7.4.2

Załącznik do
REACH

VII 8.3

Tytuł rodzaju działania
Działanie uczulające, rekord
podsumowania rodzaju działania
Działanie uczulające na skórę
Działanie uczulające na drogi
oddechowe

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.7.5
E.7.5.2
E.7.5.3

5.3. Toksyczność dawki powtórzonej
Materiały i metody
Rodzaj badania
Zwierzęta badane
• gatunek/szczep/płeć
• liczba zwierząt danej płci na dawkę
• wiek i masa na początku badania
Droga podania/naraŜenia
• droga podania – pokarmowa (odŜywianie przez zgłębnik, woda pitna, pasza), działanie
przez skórę, przez drogi oddechowe (aerozol, para, gaz, pył), inne
• czas trwania i częstotliwość badania/okresu naraŜenia
• dawki/poziomy stęŜeń, uzasadnienie wyboru poziomu dawki
• okres obserwacji po naraŜeniu
• nośnik: identyfikacja, zastosowane stęŜenie i objętość, uzasadnienie wyboru nośnika
(jeŜeli inny niŜ woda)
• grupa kontrolna i obróbka
• przygotowanie substancji badanej/diety, uzyskane stęŜenia, stabilność i jednorodność
preparatu
• dawki rzeczywiste (mg/kg masy ciała dziennie) i przelicznik ze stęŜenia substancji
badanej w paszy/wodzie pitnej (ppm) na dawkę rzeczywistą, jeŜeli dotyczy
• grupy satelitarne i powody ich zastosowania
dla badań naraŜenia przez drogi oddechowe
• rodzaj naraŜenia przez drogi oddechowe i warunki badania (np. aparatura
stosowana do uzyskania naraŜenia)
• metoda naraŜenia („całe ciało”, „gębowo-nosowa”, „tylko głowa”), dane dotyczące
naraŜenia
• analityczna weryfikacja badawczych stęŜeń atmosferycznych
• wielkość cząstek (dla badań z wykorzystaniem aerozoli podać średnią średnicę
cząstek i geometryczna odchylenie standardowe lub inne specyfikacje)
• sposób przygotowania cząstek (dla badań z aerozolami)
dla badań działania przez skórę
• powierzchnia objęta badaniem (np. 10% powierzchni ciała)
• okluzja (np. półokluzja)
• całkowita zastosowana objętość substancji
• sposób usuwania substancji badanej (np. woda lub rozpuszczalnik)
• metody statystyczne
Wyniki i omówienie
Opisać odpowiednie wyniki. W przypadku braku skutków działania odnotować wyraźnie
„Brak skutków działania”.
• NOAEL(C) (NOEL)

•
•
•
•
•
•

LOAEL(C) (LOEL)
rzeczywiście przyjęta dawka z podziałem na płeć i poziom dawki, o ile jest znana
szczegóły dotyczące analitycznej weryfikacji dawek lub stęŜeń
toksyczne reakcje/skutki działania z podziałem na płeć i poziom dawki
dane naleŜy przedstawić w formie tabelarycznej, o ile to moŜliwe
podać dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do odpowiedniej oceny danych
pod względem wiarygodności i stosowania, w tym następujące dane, o ile są dostępne.
Przedstawić co najmniej jakościowy opis elementów w przypadkach zaobserwowania
skutków związanych z wielkością dawki:
• masa ciała i jej zmiany
• spoŜycie paszy/wody
• opis, stopień cięŜkości, czas pojawienia się i czas trwania objawów klinicznych
(odwracalnych i nieodwracalnych)
• ocena aktywności sensorycznej, siły uchwytu i aktywności ruchowej (o ile
dostępne)
• wyniki badań okulistycznych: częstość występowania i cięŜkość skutków
• wyniki badań hematologicznych: częstość występowania i cięŜkość skutków
• wyniki klinicznych badań biochemicznych: częstość występowania i cięŜkość
skutków
• śmiertelność i czas do zgonu
• wyniki ogólnych badań patologicznych: częstość występowania i cięŜkość
skutków
• masy narządów w chwili zgonu i stosunek masy poszczególnych narządów do
masy ciała
• wyniki badań histopatologicznych: częstość występowania i cięŜkość skutków
• w odpowiednich przypadkach: statystyczna obróbka danych
Uwagi ogólne, załączniki
Przedstawić ocenę toksykologiczną wszystkich wyników badania (szkodliwe i
nieszkodliwe skutki działania, odwracalne i nieodwracalne skutki działania), z
objaśnieniem biologicznej istotności wyników zaobserwowanych u zwierząt oraz, w razie
potrzeby, opisać istotność badania w odniesieniu do zdrowia ludzkiego.
Omówić istotne odstępstwa od wytycznej do badania.
Podsumowanie i wnioski wnioskodawcy
Podać dane dotyczące klasyfikacji i oznakowania w rubryce interpretacja wyników, a
wnioski z badania w rubryce wnioski.
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących toksyczności dawki powtórzonej znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział 7a, sekcja R.7.5

•

następujących rozdziałach Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
7.5

Załącznik do
REACH

7.5.1

VIII, IX 8.6, X
8.6.3
VIII, IX 8.6, X
8.6.3
VIII, IX 8.6, X
8.6.3

7.5.2
7.5.3
7.5.4

Tytuł rodzaju działania
Toksyczność dawki powtórzonej,
rekord podsumowania rodzaju
działania
Toksyczność dawki powtórzonej,
droga pokarmowa
Toksyczność dawki powtórzonej,
działanie przez skórę
Toksyczność dawki powtórzonej,
droga oddechowa
Toksyczność dawki powtórzonej,
inne drogi

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.7.6

E.7.6.2.
E.7.6.3
E.7.6.4
E.7.6.5

5.4. Genotoksyczność
5.4.1. Badanie genotoksyczności in vitro
Uwaga: sprawozdania mogą się róŜnić w zaleŜności od badania
Materiały i metody
• rodzaj genotoksyczności, rodzaj badania (np. test rewersji mutacji na bakteriach, test
mutacji genowych na komórkach ssaków, test aberracji chromosomowych in vitro na
komórkach ssaków itp.)
• rodzaj szczepu lub komórek lub linia komórek, gen docelowy, jeŜeli dotyczy
• rodzaj i skład systemu aktywacji metabolicznej:
• gatunek i rodzaj komórek
• ilość
• indukcja lub brak indukcji
• związki chemiczne uŜyte do indukcji
• zastosowane kofaktory
• stęŜenia badawcze i uzasadnienie doboru dawek, jeŜeli dotyczy
• nośnik: identyfikacja, zastosowane stęŜenie i objętość, uzasadnienie wyboru nośnika
(jeŜeli inny niŜ woda)
• metody statystyczne
• plan badania
• liczba powtórzeń
• liczba dawek i uzasadnienie doboru dawek
• grupy kontroli pozytywnej i negatywnej i ich obróbka
• szczegóły dotyczące przygotowania płytek
• liczba analizowanych metafaz
• uzasadnienie wyboru nośnika
• rozpuszczalność i stabilność substancji badanej w nośniku, jeŜeli znane
• opis kolejnego badania powtórzonego
• kryteria oceny wyników (np. ocena komórki na grupę dawki, kryteria oceny
aberracji)
Wyniki i omówienie
• dane najlepiej przedstawić w formie tabelarycznej
• naleŜy podać uzasadnienie dla wyboru badanych poziomów dawki (np. badanie
obliczania dawki)

• stęŜenie cytotoksyczne z aktywacją metaboliczną i bez aktywacji metabolicznej
• genotoksyczne skutki działania (np. pozytywne, negatywne, niepotwierdzone, zaleŜne
od dawki, niejednoznaczne) z aktywacją metaboliczną i bez aktywacji metabolicznej
• równoczesne dane z kontroli negatywnej (rozpuszczalnik/nośnik) i pozytywnej
• podać właściwe dla badania czynniki zakłócające, takie jak pH, osmolarność, czy
substancja jest lotna, rozpuszczalna w wodzie, wytrąca się itp., zwłaszcza jeŜeli mają
wpływ na wybór stęŜeń badawczych lub interpretację wyników
• wyniki statystyczne
• podać dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do odpowiedniej oceny danych
pod względem wiarygodności i stosowania, w tym następujące dane, o ile są dostępne.
Przedstawić co najmniej jakościowy opis elementów w przypadkach zaobserwowania
skutków związanych z wielkością dawki:
• częstotliwość rewersji/mutacji/aberracji, poliploidia
• średnia liczba rewertujących kolonii na płytkę i odchylenie standardowe, liczba
komórek z aberracjami chromosomowymi i typ aberracji chromosomowych
oddzielnie na kaŜdą hodowlę z substancją badaną i hodowlę kontrolną
• stęŜenie wytrącania, jeŜeli dotyczy
• indeks mitotyczny
Uwagi ogólne, załączniki
Przedstawić ocenę toksykologiczną wyników badania. W odpowiednich przypadkach
podać wpływ czynników zakłócających na wyniki badania oraz analizę wyników
niejednoznacznych.
Omówić istotne odstępstwa od wytycznej do badania.
Podsumowanie i wnioski wnioskodawcy
Podać dane dotyczące klasyfikacji i oznakowania w rubryce interpretacja wyników, a
wnioski z badania w rubryce wnioski.
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących genotoksyczności znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział 7a, sekcja R.7.5

•

następujących rozdziałach Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
7.6

Załącznik do
REACH

7.6.1

VII 8.4.1, VIII
8.4.2, 8.4.3

Tytuł rodzaju działania
Genotoksyczność, rekord
podsumowania rodzaju działania
Genotoksyczność in vitro

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.7.7
E.7.7.2

5.4.2. Badanie genotoksyczności in vivo
Uwaga: sprawozdania róŜnią się w zaleŜności od badania
Materiały i metody
rodzaj genotoksyczności, rodzaj badania (test aberracji chromosomowych in vivo na
komórkach ssaków itp.)
Zwierzęta badane
• gatunek/szczep/płeć
• liczba zwierząt danej płci na dawkę
• wiek i masa na początku badania

Droga podania/naraŜenia
• dawki/poziomy stęŜeń, nośnik, uzasadnienie wyboru dawki
• nośnik: identyfikacja, zastosowane stęŜenie i objętość, uzasadnienie wyboru nośnika
(jeŜeli inny niŜ woda)
• dane dotyczące układu badawczego i warunków, dane dotyczące drogi podania i
naraŜenia
• dawki rzeczywiste (mg/kg masy ciała dziennie) i przelicznik ze stęŜenia substancji
badanej w paszy/wodzie pitnej (ppm) na dawkę rzeczywistą, jeŜeli dotyczy
• czas trwania badania, częstotliwość obróbki, czasy próbkowania i liczba próbek
• grupy kontrolne i obróbka
• dane z kontroli negatywnej (rozpuszczalnik/nośnik) i pozytywnej
• metoda przygotowania płytek
• kryteria stopni oceny i liczba komórek analizowana na kaŜde zwierzę
• metody statystyczne
Wyniki i omówienie
• wpływ na indeks mitotyczny lub stosunek PCE/NCE dla kaŜdego poziomu dawki z
podziałem na płeć
• genotoksyczne skutki działania (np. pozytywne, negatywne, niepotwierdzone, zaleŜne
od dawki, niejednoznaczne)
• równoczesne dane z kontroli pozytywnej
• NOAEL(NOEL) (C)/LOAEL(LOEL) (C)
• wyniki statystyczne
• podać dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do odpowiedniej oceny danych
pod względem wiarygodności i stosowania, w tym następujące dane, o ile są dostępne:
Śmiertelność dla kaŜdego poziomu dawki z podziałem na płeć:
• częstotliwość występowania mutantów/aberracji/mPCE/poliploidia
• opis, stopień cięŜkości, czas pojawienia się i czas trwania objawów klinicznych
dla kaŜdego poziomu dawki z podziałem na płeć
• zmiany masy ciała dla poszczególnych dawek i płci
• zmiany spoŜycia paszy/wody dla poszczególnych dawek i płci
W przypadku wyników niejednoznacznych rejestrujący powinien nie tylko przedstawić
szczegółowe metody i wyniki, ale równieŜ podjąć próbę wyjaśnienia, dlaczego
zaobserwowano róŜne wyniki w róŜnych badaniach, i podać podstawę do wyników
końcowych; naleŜy pamiętać, Ŝe trzeba wyciągnąć wnioski, czy substancja jest
genotoksyczna, czy nie.
NaleŜy omówić moŜliwość weryfikacji, czy substancja badana weszła do krwioobiegu
ogólnego lub osiągnęła narząd docelowy, jeŜeli dotyczy.
Uwagi ogólne, załączniki
Przedstawić ocenę toksykologiczną wyników badania z objaśnieniem biologicznej
istotności wyników zaobserwowanych u zwierząt oraz, w razie potrzeby, opisać istotność
badania w odniesieniu do zdrowia ludzkiego. W odpowiednich przypadkach podsumować
czynniki zakłócające mogące mieć wpływ na wyniki badania.
Omówić istotne odstępstwa od wytycznej do badania.
Podsumowanie i wnioski wnioskodawcy
Podać dane dotyczące klasyfikacji i oznakowania w rubryce interpretacja wyników, a
wnioski z badania w rubryce wnioski.

Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących genotoksyczności znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział 7.a, sekcja R.7.7.1

•

następujących rozdziałach Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
7.6

Załącznik do
REACH

7.6.2

VIII, X 8.4.

Tytuł rodzaju działania
Genotoksyczność, rekord
podsumowania rodzaju działania
Genotoksyczność in vivo

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.7.7
E.7.7.3

5.5. Działanie toksyczne na rozrodczość/płodność
Materiały i metody
• rodzaj badania (test jednopokoleniowy, test wielopokoleniowy, przesiewowy, łączony,
inny)
Zwierzęta badane
• gatunek/szczep/płeć
• liczba zwierząt danej płci na dawkę
• wiek i masa na początku badania
Droga podania/naraŜenia
• droga podania – pokarmowa (odŜywianie przez zgłębnik, woda pitna, pasza), działanie
przez skórę, przez drogi oddechowe (aerozol, para, gaz, pył), inne
• dawki/poziomy stęŜeń, uzasadnienie wyboru poziomu dawki
• czas trwania i częstotliwość badania/okresu naraŜenia
• grupa kontrolna i obróbka
• okres obserwacji po naraŜeniu
• nośnik: identyfikacja, zastosowane stęŜenie i objętość, uzasadnienie wyboru nośnika
(jeŜeli inny niŜ woda)
• przygotowanie substancji badanej/diety, uzyskane stęŜenia, stabilność i jednorodność
preparatu
• dawki rzeczywiste (mg/kg masy ciała dziennie) i przelicznik ze stęŜenia substancji
badanej w paszy/wodzie pitnej (ppm) na dawkę rzeczywistą, jeŜeli dotyczy
Podać uzasadnienie w przypadku wyboru drogi podania innej niŜ pokarmowa.
dla badań naraŜenia przez drogi oddechowe
• rodzaj naraŜenia przez drogi oddechowe i warunki badania (np. aparatura
stosowana do uzyskania naraŜenia)
• metoda naraŜenia („całe ciało”, „gębowo-nosowa”, „tylko głowa”), dane dotyczące
naraŜenia
• analityczna weryfikacja badawczych stęŜeń atmosferycznych
• wielkość cząstek (dla badań z wykorzystaniem aerozoli podać średnią średnicę
cząstek i geometryczna odchylenie standardowe lub inne specyfikacje)
• typ lub sposób przygotowania cząstek (dla badań z aerozolami)
dla badań działania przez skórę
• powierzchnia objęta badaniem (np. 10% powierzchni ciała)
• okluzja (np. półokluzja)
• całkowita zastosowana objętość substancji
• sposób usuwania substancji badanej (np. woda lub rozpuszczalnik)

• plan badania
• szczegóły procedury kojarzenia (stosunek liczby samców do samic na klatkę,
czas przebywania razem, potwierdzenie ciąŜy)
• okres naraŜenia przed kojarzeniem dla samców i samic (P i F1)
• reŜim podawania dawek oraz okresy obserwacji przed podaniem dawki i po, dla
pokoleń P, F1 i F2, odpowiednio
• standaryzacja miotów (tak/nie, jeŜeli tak – podać jak i kiedy)
• parametry oznaczane dla pokoleń P i F1
• długość i przebieg cyklu rujowego, badanie nasienia, obserwacje kliniczne i ich
częstotliwość
• parametry oznaczane dla pokoleń F1 i F2
• obserwacje kliniczne i ich częstotliwość, narządy badane w czasie badania
sekcyjnego, inne (np. odległość anogenitalna).
• metody statystyczne
Wyniki i omówienie
Opisać odpowiednie wyniki. W przypadku braku skutków działania odnotować wyraźnie
„Brak skutków działania”.
• NOAEL (NOEL) (C) i LOAEL (LOEL) (C) dla samców i samic pokoleń P, F1 i F2,
odpowiednio
• najmniejsze odpowiednie NOAEL (NOEL) (C) i LOAEL (LOEL) (C) dla toksyczności
układowej dla zwierząt rodzicielskich, skutków działania na rozrodczość (płodność) i
działania na potomstwo
• rzeczywiście przyjęta dawka z podziałem na poziom dawki i płeć, jeŜeli dane są
dostępne
• przedstawić dane najlepiej w postaci tabelarycznej z podziałem na płeć i pokolenie dla
kaŜdej grupy badanej, z wynikami statystycznymi (odpowiednio do potrzeb):
zwierzęta rodzicielskie P i F1
• liczba zwierząt na początku badania i przypadków kojarzenia
• czas padnięcia podczas badania lub czy zwierzęta przeŜyty do zakończenia
badania
• dane dotyczące masy ciała zwierząt P i F1 wybranych do kojarzenia
• masa ciała przy uśmierceniu oraz względne i bezwzględne masy narządów
zwierząt rodzicielskich
• reakcja toksyczna według płci i dawki, w tym indeksy kojarzenia, płodności,
ciąŜy, porodu, Ŝywotności i laktacji; podać liczby zastosowane do obliczeń tych
indeksów
• skutki toksyczne lub inne na reprodukcję, potomstwo, wzrost po porodzie itp.
• obserwacje kliniczne
• wyniki badań hematologicznych i biochemicznych, o ile są dostępne
• skutki działania na nasienie
• liczba samic P i F1 o normalnym cyklu rujowym i długość cyklu
• czas trwania ciąŜy (od dnia 0 ciąŜy)
• okres przed kojarzeniem (liczba dni do kojarzenia i liczba cykli rujowych do
kojarzenia)
• liczba zagnieŜdŜeń, ciałek Ŝółtych i rozmiar miotu
• liczba zwierząt Ŝywo narodzonych i strat po zagnieŜdŜeniu
• dane o obserwacjach czynnościowych
• wyniki badań sekcyjnych
• wyniki badań histopatologicznych: częstość występowania i cięŜkość skutków

młode/miot F1 i F2
• średnia liczba Ŝywych młodych (wielkość miotu)
• wskaźnik Ŝywotności (młode doŜywające 4 dni na całkowitą liczbą urodzeń)
• wskaźnik Ŝywotności przy odsadzeniu
• średnia masa młodych lub miotu
• liczba młodych z widocznymi powaŜnymi nieprawidłowościami
• dane o fizycznych etapach rozwoju młodych i inne dane o rozwoju
poporodowym młodych
• dane o obserwacjach czynnościowych
• statystyczna analiza wyników, jeŜeli dotyczy
Podać równieŜ dane o obserwacjach dotyczących skutków działania zaleŜnych od
wielkości dawki.
Uwagi ogólne, załączniki
Przedstawić ocenę toksykologiczną wyników badania z objaśnieniem biologicznej
istotności wyników zaobserwowanych u zwierząt oraz, w razie potrzeby, opisać istotność
badania w odniesieniu do zdrowia ludzkiego. W odpowiednich przypadkach podsumować
czynniki zakłócające mogące mieć wpływ na wyniki badania.
Omówić istotne odstępstwa od wytycznej do badania.
Podsumowanie i wnioski wnioskodawcy
Podać dane dotyczące szkodliwego działania na rozrodczość i toksyczności dla
potomstwa w stosunku do toksyczności dla zwierząt rodzicielskich oraz (propozycję)
klasyfikacji pod względem rozrodczości (płodności) w rubryce interpretacja wyników, a
wnioski z badania w rubryce wnioski.
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących działania toksycznego na rozrodczość znajduje
się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział 7.a, sekcja R.7.6

•

następujących rozdziałach Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
7.8

7.8.1

Załącznik do
REACH

VIII, IX and X
8.7

Tytuł rodzaju działania
Działanie szkodliwe na
rozrodczość, rekord
podsumowania rodzaju działania
Działanie szkodliwe na
rozrodczość

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.7.9

E.7.9.2

5.6. Toksyczność rozwojowa/działanie teratogenne
Materiały i metody
Rodzaj badania (badanie toksyczności rozwojowej, przesiewowe, łączone, inne)
Zwierzęta badane
• gatunek/szczep/płeć
• liczba zwierząt danej płci na dawkę
• wiek i masa na początku badania
Droga podania/naraŜenia
• droga podania – pokarmowa (odŜywianie przez zgłębnik, woda pitna, pasza), działanie
przez skórę, przez drogi oddechowe (aerozol, para, gaz, pył), inne
• czas trwania badania/okres naraŜenia
• dawki/poziomy stęŜeń, uzasadnienie wyboru poziomu dawki
• czas trwania i częstotliwość badania/okresu naraŜenia
• grupa kontrolna i obróbka
• nośnik: identyfikacja, zastosowane stęŜenie i objętość, uzasadnienie wyboru nośnika
(jeŜeli inny niŜ woda)
• przygotowanie substancji badanej/diety, uzyskane stęŜenia, stabilność i jednorodność
preparatu
• dawki rzeczywiste (mg/kg masy ciała dziennie) i przelicznik ze stęŜenia substancji
badanej w paszy/wodzie pitnej (ppm) na dawkę rzeczywistą, jeŜeli dotyczy
• dane szczegółowe dotyczące procedury kojarzenia lub inseminacji
• archiwalne dane kontrolne, jeŜeli są dostępne
dla badań naraŜenia przez drogi oddechowe
• rodzaj naraŜenia przez drogi oddechowe i warunki badania (np. aparatura
stosowana do uzyskania naraŜenia)
• metoda naraŜenia („całe ciało”, „gębowo-nosowa”, „tylko głowa”), dane dotyczące
naraŜenia
• analityczna weryfikacja badawczych stęŜeń atmosferycznych
• wielkość cząstek (dla badań z wykorzystaniem aerozoli podać średnią średnicę
cząstek i geometryczna odchylenie standardowe lub inne specyfikacje)
• sposób przygotowania cząstek (dla badań z aerozolami)
dla badań działania przez skórę
• powierzchnia objęta badaniem (np. 10% powierzchni ciała)
• okluzja (np. półokluzja)
• całkowita zastosowana objętość substancji
• sposób usuwania substancji badanej (np. woda lub rozpuszczalnik)
• metody statystyczne
Wyniki i omówienie
Opisać odpowiednie wyniki. W przypadku braku skutków działania odnotować wyraźnie
„Brak skutków działania”.
• NOAEL (NOEL) (C) i LOAEL (LOEL) (C) – toksyczność w odniesieniu do cięŜarnych
samic
• NOAEL (NOEL) i LOAEL (LOEL) – toksyczność rozwojowa
• rzeczywiście przyjęta dawka z podziałem na płeć i poziom dawki, o ile jest znana
• przedstawić dane dotyczące cięŜarnych samic i płodów (lub potomstwa) z podziałem na
poziom dawki, najlepiej w postaci tabelarycznej dla kaŜdej grupy badanej, z wynikami
statystycznymi (odpowiednio do potrzeb):
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samice (dla kaŜdej dawki)
• liczba samic cięŜarnych i niecięŜarnych
• liczba samic, u których zaobserwowano poronienie, przedwczesny poród, poród
martwego płodu, resorpcję lub martwe płody
• śmiertelność i dzień zgonu
• objawy kliniczne: opis, stopień cięŜkości, czas pojawienia się i czas trwania
• wyniki badań hematologicznych i biochemicznych, jeŜeli są dostępne
• średnia liczba implantacji, liczba Ŝywych płodów (młodych), liczba resorpcji
(wczesnych i późnych), liczba martwych płodów, poronień i porodów martwych
płodów na miot (z implantami)
• straty przed- i poimplantacyjne: liczba i procent
• liczba ciałek Ŝółtych
• czas trwania ciąŜy
• masa ciała, zmiana masy ciała i masa cięŜarnej macicy, w tym opcjonalnie
zmiana masy ciała skorygowana o masę cięŜarnej macicy
• zmiana masy innych narządów, jeŜeli są dostępne dane
• wyniki badań histopatologicznych: częstość występowania i cięŜkość skutków
• wyniki badań sekcyjnych, w tym masa macicy
płody/potomstwo (dla kaŜdej dawki)
• średnia liczba i procent Ŝywego potomstwa
• stosunek płci
• średnia masa ciała płodów/młodych z podziałem na płeć i dla obu płci razem
• wady zewnętrzne, wady tkanek miękkich i kośćca oraz inne istotne zmiany
• liczba i procent płodów i młodych w miocie wykazujących wady (w tym
skarłowaciałych na miot), zmienność, opis i częstość występowania wad i
głównych zmian (lub opóźnień rozwojowych)
• kryteria klasyfikacji wad zewnętrznych, wad tkanek miękkich i kośćca oraz innych
istotnych zmian
Podać równieŜ dane o obserwacjach dotyczących skutków działania zaleŜnych od
wielkości dawki.
Uwagi ogólne, załączniki
Przedstawić ocenę toksykologiczną wyników badania z objaśnieniem biologicznej
istotności wyników zaobserwowanych u zwierząt oraz, w razie potrzeby, opisać istotność
badania w odniesieniu do zdrowia ludzkiego. W odpowiednich przypadkach podsumować
czynniki zakłócające mogące mieć wpływ na wyniki badania.
Omówić istotne odstępstwa od wytycznej do badania.
Podsumowanie i wnioski wnioskodawcy
Podać dane dotyczące szkodliwego działania na rozrodczość i toksyczności dla
potomstwa w stosunku do toksyczności dla zwierząt rodzicielskich oraz (propozycję)
klasyfikacji pod względem rozrodczości (płodności) w rubryce interpretacja wyników, a
wnioski z badania w rubryce wnioski.
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących toksyczności rozwojowej znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział 7.a, sekcja R.7.6

•

następujących rozdziałach Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

•

Sekcja
IUCLID
7.8

Załącznik do
REACH

7.8.2

IX and X
8.7.2

Tytuł rodzaju działania
Działanie szkodliwe na rozrodczość,
rekord podsumowania rodzaju
działania
Toksyczność rozwojowa/działanie
teratogenne

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.7.9

E.7.9.3

5.7. Rakotwórczość
Materiały i metody
• rodzaj badania (np. oznaczenie biologiczne przez cały okres Ŝycia, inicjacja/promocja,
transgeniczne, myszy w okresie neonatalnym lub inne)
Zwierzęta badane
• gatunek/szczep/płeć
• liczba zwierząt danej płci na dawkę
• wiek i masa na początku badania
Droga podania/naraŜenia
• droga podania – pokarmowa (odŜywianie przez zgłębnik, woda pitna, pasza), działanie
przez skórę, przez drogi oddechowe (aerozol, para, gaz, pył), inne
• czas trwania badania/okres naraŜenia
• dawki/poziomy stęŜeń, uzasadnienie wyboru poziomu dawki
• częstotliwość podawania
• grupa kontrolna i obróbka
• okres obserwacji po naraŜeniu
• nośnik: identyfikacja, zastosowane stęŜenie i objętość, uzasadnienie wyboru nośnika
(jeŜeli inny niŜ woda)
• przygotowanie substancji badanej/diety, uzyskane stęŜenia, stabilność i jednorodność
preparatu
• dawki rzeczywiste (mg/kg masy ciała dziennie) i przelicznik ze stęŜenia substancji
badanej w paszy/wodzie pitnej (ppm) na dawkę rzeczywistą, jeŜeli dotyczy
• grupy satelitarne i powody ich zastosowania
dla badań naraŜenia przez drogi oddechowe
• rodzaj naraŜenia przez drogi oddechowe i warunki badania (np. aparatura
stosowana do uzyskania naraŜenia)
• metoda naraŜenia („całe ciało”, „gębowo-nosowa”, „tylko głowa”), dane dotyczące
naraŜenia
• analityczna weryfikacja badawczych stęŜeń atmosferycznych
• wielkość cząstek (dla badań z wykorzystaniem aerozoli podać średnią średnicę
cząstek i geometryczna odchylenie standardowe lub inne specyfikacje)
• sposób przygotowania cząstek (dla badań z aerozolami)
dla badań działania przez skórę
• powierzchnia objęta badaniem (np. 10% powierzchni ciała)
• okluzja (np. półokluzja)
• całkowita zastosowana objętość substancji
• sposób usuwania substancji badanej (np. woda lub rozpuszczalnik)
• metody statystyczne
Wyniki i omówienie
Opisać odpowiednie wyniki. W przypadku braku skutków działania odnotować wyraźnie

„Brak skutków działania”.
Wyniki naleŜy przedstawić w formie tabelarycznej, o ile to moŜliwe
• śmiertelność i czas do padnięcia (podać liczbę padłych zwierząt na płeć i na kaŜdą
dawkę oraz czas do padnięcia)
• objawy kliniczne
• wzrost masy ciała
• spoŜycie paszy/wody
• wyniki badań okulistycznych
• wyniki klinicznych badań chemicznych
• wyniki badań hematologicznych
• analiza moczu
• masy narządów
• wyniki badań sekcyjnych: częstość występowania i cięŜkość skutków
• wyniki badań histopatologicznych: częstość występowania i cięŜkość skutków
• częstość występowania nowotworu z podziałem na płeć, dawkę i rodzaj nowotworu
• dane dotyczące odpowiedzi na działanie toksyczne z podziałem na płeć i dawkę
• czas do wystąpienia nowotworu (dla działania przez skórę i nowotworów skóry: podać
średni czas do pojawienia się nowotworu lub czas do pojawienia się pierwszego
nowotworu lub zastosować inną metodę)
• wyniki statystyczne (chyba Ŝe zostały juŜ opisane dla poszczególnych wyników badań
powyŜej)
Uwagi ogólne, załączniki
Przedstawić ocenę toksykologiczną wyników badania z objaśnieniem biologicznej
istotności wyników zaobserwowanych u zwierząt oraz, w razie potrzeby, opisać istotność
badania w odniesieniu do zdrowia ludzkiego. W odpowiednich przypadkach podsumować
czynniki zakłócające mogące mieć wpływ na wyniki badania.
Omówić istotne odstępstwa od wytycznej do badania.
Podsumowanie i wnioski wnioskodawcy
Podać dane dotyczące klasyfikacji i oznakowania w rubryce interpretacja wyników, a
wnioski z badania w rubryce wnioski.
Odnośniki do innych poradników ECHA
Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących rakotwórczości znajduje się w:
•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział 7.a, sekcja R.7.7.8

•

następujących rozdziałach Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID
7.7

Załącznik do
REACH

7.7

X 8.9.1

Tytuł rodzaju działania
Rakotwórczość, rekord
podsumowania rodzaju działania
Rakotwórczość

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID
E.7.8
E.7.8.2

5.8. Toksykokinetyka
Ocena toksykokinetyczna na podstawie dostępnych danych jest wymagana dla substancji
produkowanych/importowanych w ilości powyŜej 10 ton rocznie.
Ocena toksykokinetyczna moŜe być wykonana na podstawie (i) informacji z badań
toksykokinetycznych, jeŜeli zostały juŜ wykonane lub (ii) obliczeń teoretycznych z
uwzględnieniem/na podstawie właściwości fizykochemicznych substancji i dostępnych
danych z badań in vivo i in vitro oraz innych istotnych informacji dotyczących substancji
analogicznych. Informacje zawarte w niniejszej sekcji mają duŜe znaczenie dla interpretacji
obserwacji z badań toksyczności dawki powtórzonej i dla oceny ryzyka w przypadku, gdy
wymagana jest szacunkowa ocena naraŜenia przez skórę i drogą pokarmową.
JeŜeli dostępne jest badanie toksykokinetyczne, to rejestrujący powinni stosować się do
wzoru dla szczegółowego podsumowania przebiegu badania w odniesieniu do
farmakokinetyki, opisanego w rozdziale 2 Podręcznika dotyczącego badania chemikaliów
HPV:
http://www.oecd.org/dataoecd/13/17/36045066.pdf.
Ponadto
naleŜy
podać
maksymalnie szczegółowe dane w odpowiednich częściach programu IUCLID.
JeŜeli badanie toksykokinetyczne nie jest dostępne, naleŜy uwzględnić budowę chemiczną,
masę cząsteczkową, postać fizyczną, wielkość cząstek, pręŜność par, rozpuszczalność w
wodzie, LogP oraz dane na temat hydrolizy. Wartościowych informacji dostarczają równieŜ
dane z zaleŜności struktura-aktywność (SAR) oraz dane dotyczące substancji o analogicznej
budowie, np. informacje na temat absorpcji, rozmieszczenia, metabolizmu i wydalania
podobnych substancji.
NaleŜy wziąć pod uwagę obserwacje dotyczące miejscowych i układowych skutków działania
oraz róŜnice w toksyczności w zaleŜności od róŜnych dróg naraŜenia. NaleŜy równieŜ wziąć
pod uwagę zdolność do biokumulacji oraz wpływ aktywacji metabolicznej na aktywność
substancji zgodnie ze spostrzeŜeniami z badań działania mutagennego in vitro.
Odnośniki do innych poradników ECHA
•

Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących toksykokinetyki znajduje się w:

•

poradniku dotyczącym wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
chemicznego; część 4: rozdział 7.a, sekcja R.7.12

•

następujących rozdziałach Podręcznika uŜytkownika IUCLID 5:

Sekcja
IUCLID

Załącznik do
REACH

7.1.1
7.1.2

VIII 8.8
VIII 8.8

Tytuł rodzaju działania

Toksykokinetyka, ogólne
Absorpcja przez skórę

57

Rozdział Podręcznika
uŜytkownika IUCLID

E.7.2.2
E.7.2.3

6. ZAGADNIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE
PRZYGOTOWANIA PODSUMOWANIA PRZEBIEGU
BADANIA
Poziom szczegółowości wymagany do opisu badań pomocniczych zaleŜy od danego
przypadku.
Na przykład, szczegółowe opisy są uzasadnione, jeŜeli badania pomocnicze są
wykorzystywane na poparcie badania kluczowego w przypadku sprzecznych danych z mniej
waŜnych badań. W takim przypadku badanie naleŜy oflagować jako „pominięte” oraz w celu
sporządzenia rekordu badania dotyczącego rodzaju działania naleŜy w odpowiednich polach
IUCLID przedstawić szczegółowe informacje dotyczące zastosowanej metodologii,
materiałów badanych, wyników badania oraz wniosków. NaleŜy równieŜ wykazać, czy
zostały spełnione odpowiednie kryteria waŜności, jakości lub powtarzalności, określone w
opisie odpowiedniej metody badawczej (UE lub OECD). W polu „Podsumowanie i wnioski
wnioskodawcy” rekordu badania dotyczącego rodzaju działania naleŜy jasno określić, 1) czy
zostały spełnione kryteria waŜności i 2) które wnioski zostały wyciągnięte z danych
pierwotnych.
Aby zgłosić podsumowanie przebiegu badania w programie IUCLID 5, w nagłówku rekordu
badania dotyczącego rodzaju działania naleŜy wybrać opcję „pola podstawowe”. Informacje
na temat wypełniania prawidłowych pól IUCLID znajdują się w Poradniku uŜytkownika
IUCLUD1.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe chociaŜ formularz dotyczący podsumowania przebiegu badania (pola
podstawowe) zawiera mniej pól do wypełnienia niŜ formularz dotyczący szczegółowego
podsumowania przebiegu badania (wszystkie pola), podane informacje muszą być
wystarczająco szczegółowe, aby umoŜliwić wykwalifikowanej technicznie osobie
oszacowanie znaczenia badania bez konieczności sięgania do pełnego raportu badawczego.

1 http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/iuclid_en.pdf
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1: Przykładowe szczegółowe podsumowanie przebiegu
badania z programu IUCLID dotyczące biodegradacji
Przykładowe szczegółowe podsumowanie przebiegu badania dotyczące łatwego ulegania
biodegradacji w wodzie: badanie przesiewowe substancji testA (CAS: 000-00-0, EC: 000000-00).
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Załącznik 2: Przykładowe szczegółowe podsumowanie przebiegu
badania z programu IUCLID dotyczące krótkookresowej
toksyczności dla ryb
Przykładowe szczegółowe podsumowanie przebiegu badania dotyczące krótkookresowej
toksyczności dla ryb dla substancji testA (CAS: 000-00-0, EC: 000-000-00)
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