
Ofte stillede spørgsmål til REACH

Hvor kan jeg finde mere information om 
REACH og stoffer af meget stor bekymring?

Mere information kan findes på Det Europæiske 
Kemikalieagenturs (ECHA) hjemmeside: 
www.echa.europa.eu.

Jeg er kunde hos Bernafon. Hvad skal jeg 
gøre, hvis jeg får et spørgsmål fra en bruger 
angående SVHC-indhold i et Bernafon 
produkt?

Du er forpligtet til at informere brugeren inden for 
45 dage om produktets SVHC-indhold. Kontakt 
din Bernafon repræsentant for at sikre, at dine 
erklæringsdata er opdaterede.

Er der nogle sikkerhedsrisici ved at bruge et 
produkt, der indeholder en SVHC?

Vores produkter er godkendte i henhold til standard 
sikkerhedsbestemmelser, inden de markedsføres, og 
udgør ingen sikkerhedsrisiko under normal brug. 

Hvad har Bernafon gjort med hensyn til 
håndtering af kemiske stoffer i Bernafon 
produkter?

Vi har en omfattende liste over stoffer til begrænset 
anvendelse, der er forbudte i vores produkter, og 
som går ud over lovgivningen. Derudover har vi en 
liste over relevante stoffer, som vi er opmærksomme 
på ud fra et forsigtigheds synspunkt.

Hvad er forskellen på RoHS- og REACH-
forordningen?

RoHS begrænser brugen af ti stoffer i produkter. 
REACH forpligter i øjeblikket kommunikation nedad 
i værdikæden vedrørende SVHC-stoffer i produkter. 
Vi har forbudt de ti stoffer i vores produkter, som 
krævet i RoHS-direktivet, og kommunikerer til vores 
brugere om produkternes SVHC-indhold.

Hvordan implementerer I REACH?

Vi følger opdateringerne på SVHC-listen og 
implementerer løbende nye tilføjelser til listen over 
stoffer til begrænset anvendelse gældende for 
Bernafon.

Hvad gør jeg, hvis jeg har et spørgsmål til 
Bernafon om REACH?

Har du brug for yderligere oplysninger, der ikke kan 
findes på vores hjemmeside, bedes du kontakte din 
Bernafon representant.

Hvornår gælder REACH?

REACH er relateret til stoffer i artikler. EU-Domstolen 
afsagde den 10. september 2015 om EUs REACH 
erklærings produktdefinition, at hver af artiklerne, der 
er samlet eller sat sammen til et komplekst produkt, 
forbliver artikler og er omfattet af de relevante pligter 
om at underrette og informere, når de indeholder et 
stof af meget stor bekymring i en koncentration over 
0,1 % af deres masse. 

www.bernafon.com
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