
 
 
 
 
 
 

 

Η θέση της Essity για τις δοκιμές στα ζώα 

 

Η θέση της Essity για τις δοκιμές σε ζώα αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο σκεπτικισμό τη χρήση δοκιμών 

σε ζώα και στηρίζεται στη δέσμευση του περιορισμού των δοκιμών σε ζώα στο ελάχιστο. Η Essity 

δεν δοκιμάζει τα προϊόντα ή τα υλικά της σε ζώα παρά μόνο αν αυτό απαιτείται βάσει νόμου. Για 

παράδειγμα σε κάποιες περιοχές της Κίνας ή της Βραζιλίας, ή από το διεθνώς εναρμονισμένο 

πρότυπο ISO 10993 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η Essity υποστηρίζει ενεργά την ανάπτυξη 

εναλλακτικών μεθόδων δοκιμής.  

 

Στα προϊόντα της Essity περιλαμβάνονται προϊόντα για την ακράτεια, τη βρεφική φροντίδα και τη 

γυναικεία φροντίδα, καταναλωτικά και επαγγελματικά προϊόντα χαρτιού, καθώς και υγρά 

μαντιλάκια, σαμπουάν, σαπούνια και προϊόντα για τη φροντίδα του δέρματος. Οι ιατρικές μας 

λύσεις περιλαμβάνουν προϊόντα για θεραπεία με επιθέματα, περιποίηση τραυμάτων και 

ορθοπεδική. Προτού κυκλοφορήσουν στην αγορά, η σύσταση και η ασφάλεια όλων των υλικών και 

συστατικών τους ελέγχονται εκτενώς, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν δυνητικά βλαβερές επιπτώσεις 

για τους καταναλωτές, τους ασθενείς, τους χρήστες, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον.  

 

Η Essity υποστηρίζει και δεσμεύεται ως προς τον περιορισμό των δοκιμών σε ζώα, και είμαστε 

περήφανοι που αποτελούμε βιομηχανικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης για τις 

Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στις Δοκιμές σε Ζώα (European Partnership for Alternative Approaches 

to Animal Testing). Όπου υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές μέθοδοι που δεν περιλαμβάνουν 

δοκιμές σε ζώα, οι οποίες έχουν επαληθευθεί και εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται. 
 
 
 
 

1 Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για τις Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στις Δοκιμές σε Ζώα (EPAA) 
είναι μια συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κομισιόν, τους ευρωπαϊκούς εμπορικούς συλλόγους 
και εταιρίες από διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους. Ο συνολικός σκοπός της συνεργασίας είναι 
να επεκτείνει την αντικατάσταση, μείωση και διύλιση των δοκιμών στα ζωά. Ως συνεργάτης, η Essity 
είναι δεσμευμένη να δημοσιοποιεί την γνώση και τους πόρους για να επιταχύνει την ανάπτυξη, 
επικύρωση και αποδοχή των εναλλακτικών προσεγγίσεων προς τις δοκιμές στα ζώα. 
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