Po novem velja “trg brez ovir“

Zaradi načela „trgovanja brez ovir“ prihajajo zdaj izdelki na trg, ne da bi
vnaprej preverjali njihovo kakovost. Za kakovost in varnost izdelkov na trgu so
odgovorni izključno proizvajalci in trgovci. Tudi za igrače. Nesreče opozarjajo,
da je te odgovornosti premalo!

CE-znak

Igrače, ki so naprodaj v EU, imajo znak CE. Oznaka
je namenjena organom nadzora in ne potrošnikom.
Proizvajalec ali trgovec z uporabo tega znaka zagotavljata,
da igrača ustreza veljavnim varnostnim zahtevam.
Toda pozor:
UPORABA CE-ZNAKA NI GARANCIJA, DA JE IGRAČA RES VARNA!
Znak CE sam po sebi sicer ne zagotavlja, da je igrača varna, vendar pa tiste
igrače, ki ga nimajo, predstavljajo večje tveganje za varnost otrok.

Starost otroka

Ko izbiramo igrače, moramo vedno poiskati podatek, kateri
starosti otroka je igrača namenjena! Podatek je lahko
v obliki besedila ali znaka. Igrače, namenjene mlajšim
otrokom, starejše dolgočasijo, tiste, ki so primerne za
starejše, pa so lahko za mlajše nevarne!

Upoštevajmo navodila in opozorila

Na igračah oziroma njihovi embalaži morajo biti tudi vse pomembne
informacije o lastnosti igrače in njeni namembnosti ter varnostna opozorila.
Vsi podatki morajo biti v slovenščini in enostavno razumljivi.

Pomembna varnostna opozorila

Na nekaterih igračah najdemo dodatna varnostna opozorila in varnostne
ukrepe, na kar moramo biti še posebej pozorni. Najdemo jih na primer:
na igračah, ki po svoji naravi vsebujejo nevarne snovi (lepilo...),
na igračah, ki so pomanjšani modeli izdelkov za odrasle
(aparati, naprave, oprema...) ali
na igračah, namenjenih za uporabo v vodi („uporabljati samo
v plitvi vodi in pod nadzorom odraslih“).
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Izberimo igračo, primerno otrokovi starosti!
Izogibajmo se nakupu igrač,
ki nimajo etiket z informacijami!
Nakup igrače brez CE-znaka je bolj tvegan!
Izogibajmo se nakupu hrupnih igrač!
Če jih otrok že ima, se z njim dogovorimo,
da se bo z njimi igral le občasno
in po možnosti zunaj!
Nadzorujmo igre z igračami, ki imajo konice!
Pregledujmo igrače, s katerimi se otroci igrajo
doma, in vse poškodovane redno odstranjujmo!
Iz previdnosti zavrzimo stare PVC-igrače,
če jih otrok daje v usta!
Igrače starejših otrok naj ne bodo v dosegu rok
mlajših bratcev in sestric!
Vse izdelke, ki so videti kot igrače, umaknimo
na varno (vžigalniki v obliki igrače, na primer
avtomobila)!
Bodimo pozorni na igrače, ki jih proizvajalci
dodajajo otroški hrani! Običajno so majhne in zato
nevarne za manjše otroke!

Pri nakupu dajte prednost igračam, ki so opremljene s podatki
in informacijami o izdelku.
Pripravo publikacije je soﬁnancirala: Mestna občina Ljubljana. Leto izdaje: 2004.
Avtorica: Dušica Breskvar Žužek. Oblikovanje: a&d Breskvar in sin.

Svet igrač je namenjen otroku, vendar pa zanj ni
brez nevarnosti. Otrok se lahko med igro z igračami
poškoduje ali zastrupi, posledice so lahko celo usodne.
MEDNARODNI IN©TITUT
Z A POTRO©NI©KE R A ZISK AVE
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OTROKU LE VARNO IGRAČO

PREVIDNO, KO
KUPUJEMO IGRAČE!

VSAK OTROK IMA
PRAVICO DO VARNE
IGRAČE

ZVEZA POTRO©NIKOV
SLOVENIJE

KJE TIČIJO NEVARNOSTI?
IGRAČE ZA NAJMLAJŠE (od rojstva do 3 leta starosti)
V tem obdobju je otrok še posebej ranljiv. Za varnost so poleg oblike igrače
pomembne tudi njene ﬁzikalne in kemične lastnosti.

Oblika, velikost in izdelava igrače

Otroci zelo radi vtikajo igrače v usta, v nos in ušesa, zato se lahko poškodujejo z
igračami majhnih dimenzij in s takimi, ki so slabo oblikovane (poškodbe, bruhanje,
zadušitve). Nevarni so vsi ostri robovi ali koničasti deli igrač in tudi dodatki na
mehkih tekstilnih igračah, če so slabo prišiti (oči, lasje, brki, gumbi...).

Trdnost materiala

Zlomljeni deli so lahko ostri. Če so dovolj majhni, obstaja nevarnost, da jih bo
otrok pogoltnil (kroglice ali zvončki, ki ustvarjajo zvok v ropotuljicah...).

Kakovost tekstilnega materiala

Vlakna, ki jih lahko otrok izvleče iz ljubkovalnih igrač iz tekstila (medvedki...),
lahko zaidejo v usta in povzročijo prebavne motnje.

Dostop do polnila

Kot polnilo v mehkih igračah uporabljajo umetna vlakna, plastične kroglice, riž in
druge materiale. Če šivi niso dovolj trdni, lahko otrok med igro izvleče polnilo.

Vrvice

Vrvica se lahko med igro po nesreči ovije otroku okoli vratu. Če je malček že dovolj
močan, da se sam dviguje in kobaca okoli, so posebej nevarne igrače, ki visijo na
vrvicah nad njegovo posteljico ali stajico!

Vonj igrače

Zaradi transporta in skladiščenja se lahko igrače navzamejo močnega vonja po
starem, plesni in vlagi, ki lahko povzroča zastrupitve.

IGRAČE ZA STAREJŠE OTROKE
Električne igrače

Igrače, ki jih poganja elektrika, morajo izpolnjevati tudi električne varnostne
zahteve! Napake lahko povzročijo kratek stik ali celo opekline! Zato upoštevajmo
priporočila, kateri starostni skupini otrok so namenjene posamezne igrače!

Puščice in izstrelki

Igre z lokom in puščicami ter igrače, kot je pikado, lahko povzročijo hude
poškodbe, če konice niso primerno varovane (poškodbe oči so lahko usodne!).
Upoštevajte starost otrok in poskrbite, da bodo igro nadzorovali odrasli!

Igrače, ki povzročajo hrup

Glasne igrače na baterije (puške in pištole na baterije, avtomobili...) lahko
trajno poškodujejo otrokov sluh.
Meritve so pokazale, da so za nežna otrokova ušesa preglasne celo zvočne
igrače, ki se uporabljajo ob otroških posteljicah!

Baloni

Pazljivo pri uporabi balonov! Baloni ali njihovi deli so najpogostejši vzrok za
zadušitve otrok.

ZDRAVJU NEVARNE SNOVI V IGRAČAH
Vedno več je dokazov, da so v nekaterih materialih, iz katerih so izdelane igrače
(plastika, barve, laki, tekstilni materiali, lepila ...), tudi kemikalije, ki ogrožajo
zdravje otrok, saj dražijo sluznico, povzročajo različne alergije na koži, očeh
in dihalih. Nekatere snovi počasi prehajajo v organizem skozi kožo, slino in
sluznico in se v njem nalagajo. Njihov vpliv na zdravje otrok je dolgoročen
(trajne poškodbe organov, rakava obolenja, zmanjšanje reproduktivnih
sposobnosti...) in se ga premalo zavedamo. Najbolj ogroženi so otroci v prvem
obdobju življenja, ko vtikajo igrače v usta, jih ližejo in grizejo.

Prepoved uporabe ftalatnih mehčal v PVC-igračah!
Nekateri ftalati v PVC-igračah so dokazano škodljivi za zdravje. Zato je v
državah EU že nekaj let prepovedana uporaba ftalatov za izdelavo igrač za
otroke do 3. leta starosti, ki so namenjene, da jih otrok daje v usta! Od leta
2003 velja ta prepoved tudi v Sloveniji!

ZA OTROKA JE IGRAČA TUDI EMBALAŽA
Otrok se igra z vsakim predmetom, tudi z embalažo. Embalaža je lahko
nevarna zaradi ostrih robov in sponk, najhujše pa so posledice igre s plastično
vrečko. Če jo otrok med igro natakne na glavo, se lahko zaduši.

STARE IGRAČE
Redno pregledujmo in sproti odstranjujmo poškodovane in nalomljene igrače,
saj bomo le tako preprečili nezgode. Pozorni bodimo na odrgnjeno barvo in
lak! Če naš malček rad vtika igrače v usta, zavrzimo stare PVC-igrače, ker zelo
verjetno vsebujejo ftalate, ki so zdravju nevarni.

