NOSE WORKISSA KÄYTETYISTÄ HYDROLAATEISTA
Eukalyptuksen, laakerinlehden ja laventelin hajua on internetissä ostettavissa myös eteerisinä öljyinä. On
kuitenkin otettava huomioon, että eteeriset öljyt ovat väkeviä ja niissä on vahva tuoksu. Niitä ei pidä
hengittää tai käyttää iholla laimentamattomana. Eteerisiä öljyjä ei saa joutua limakalvoille ja ne on
säilytettävä lasten ulottumattomissa. Siten Nose Work Finland ry ei suosittele eteeristen öljyjen käyttöä
Nose Work-lajissa.
Hydrolaatteihin liittyen on yhdistykselle tullut kysymyksiä hydrolaattien turvallisuudesta. Mikäli
hydrolaatteja käytetään ihmisille (esimerkiksi aromaterapiassa), luokitellaan hydrolaatit
kosmetiikkatuotteiksi. Niiden käyttöön liittyy vaatimuksia, jotka ovat EU-asetuksessa 1223/2009.
Kemikaaleiksi hydrolaatteja ei luokitella, joten ne eivät kuulu kemikaalilain piiriin. Siten hydrolaateilta ei
edellytetä käyttöturvallisuustiedotteita.
Eukalyptusöljy on ECHAn (Euroopan kemikaalivirasto) sivuilla, joten eukalyptusöljyn käyttö sellaisenaan on
riski. Puhtaalle eukalyptusöljylle on tehty käyttöturvallisuustiedote, jossa todetaan, että öljy saattaa
aiheuttaa allergisia reaktioita ja mikäli pienet lapset nielisivät puhdasta eukalyptusöljyä, se saattaisi
aiheuttaa vakavia myrkytysoireita. Nose Workissa käytetään hydrolaatteja, jonka eukalyptuspitoisuus on
hyvin alhainen; joitakin prosentteja; joten on erittäin epätodennäköistä, että eukalyptushydrolaatti olisi
”myrkyllistä”. Laventeli- ja laakerinlehtiöljyjä ei ole kirjattu ECHAn sivustoille, joten niitä ei luokitella
vaarallisiksi. Siten laventeli- ja laakerinlehtihydrolaatteihin ei kohdistu tunnistettuja turvallisuusriskejä.
Eläinten ”hoitotuotteille” ei ole Suomessa mitään erityisiä lainsäädännöllisiä tai viranomaisvaatimuksia.
Eukalyptushydrolaattia voisi siten käyttää esimerkiksi koiran ihon hoitoon. Joten, Nose Work-toiminnassa
hydrolaattien käyttöön ei kohdistu mitään viranomaismääräyksiä.
Suomessa hydrolaattia myytäessä se luokitellaan kulutustavaraksi. Siihen liittyy kuluttajaturvallisuuslaki
920/2011 ja asetus kulutustavaroista 23.6.2004/613. Asetuksessa mainitaan, että tuotetta myytäessä siinä
pitää mainita myytävän tuotteen nimi ja myyjän nimi. Mikäli tuote määritellään vaaralliseksi tuotteeksi,
silloin siinä pitää olla paljon lisätietoja. Hydrolaatteja ei luokitella vaarallisiksi tuotteiksi. Edellä mainitun
perusteella Nose Work Finland ry: myymien hydrolaattien pakkaustiedot ovat riittävät.
Ruotsin Svenska Nose Work Klubben, joka myös käyttää hydrolaatteja, on tutkituttanut viisi hydrolaattierää
tuotteiden eri maahantuojilta. Hydrolaattien analysointi tehtiin kaasukromatografisillamassaspektrometrisillä menetelmillä. Tuloksista havaittiin, että samassa hajussa (esimerkiksi eukalyptus)
on jonkin verran eräkohtaisia ja toimittajakohtaisia eroavaisuuksia. Siten olisi hyödyllistä käyttää eri
toimittajien ”samoja” hydrolaatteja, jotka koira ei tottuisi tietyn maahantuojan hydrolaatin hajuun.
Hydrolaattien hajujen käyttäytyminen on varsin monimutkaista. Nose Work Finland ry jatkaa asian
tutkimista ja raportoi saatuaan lisätietoa.
Nose Work Finland ry:n hallitus
http://www.snwk.se/wp-content/uploads/2016/07/Analys-hydrolat-till-hemsidan.pdf
http://www.snwk.se/wp-content/uploads/2016/07/hydrolat-analys-ptill-hemsidan-1.pdf

