BĒRNU UN PIEAUGUŠO
KOSMĒTIKA

Kas slēpjas mantu kastē?

KAS SPĒĻMANTAI „VĒDERĀ”
FTALĀTI
Izmanto kā mīkstinātājus
polivinilhlorīda (PVC)
plastmasas ražošanā
KĀ KAITĒ
• traucē bērna attīstību
• bojā hormonālo
sistēmu

ROTAĻĀŠANĀS SKAITĻOS

SADZĪVES
ĶĪMIJA

ROTAĻLIETAS

Gandrīz divus no dzīves pirmajiem sešiem gadiem bērns pavada spēlējoties. Viņa
rokās un mutē nonāk simtiem spēļmantu. Lai cik piemīlīgas tās neizskatītos, tām
var būt bīstami noslēpumi. Kas var slēpties mantu kastē un kā to padarīt mazajam
īpašniekam drošāku - skaties tālāk.

8 SOĻI, KĀ ATTĪRĪT MANTU KASTI
KAITĪGAS KRĀSVIELAS
SMAGIE METĀLI
(piemēram, svins, kadmijs)
Izmanto arī PVC izstrādājumos
KĀ KAITĒ
• traucē bērna attīstību
• izraisa vēzi
• negatīvi ietekmē
reproduktīvo sistēmu

Latvijā ir ap

AROMĀTISKIE
AMĪNI
(piemēram, anilīns)
KĀ KAITĒ
• var saindēties
• izraisa vēzi un
izmaiņas DNS

150 000 pirmsskolas vecuma bērnu

1. Mazāk ir labāk!
Pērc nedaudz, bet
kvalitatīvas mantas.
Ļoti lētās, par brīvu
dāļātās un sīciņās var
saturēt kaitīgās vielas
2. Meklē marķējumu!
jābūt uz visām
rotaļlietām. Pirms
izvēlies mantu, tāpat
izpēti, vai tā atbilst
tava bērna vecumam
un prasmju līmenim
3. Dabiski - labāks!
Izvēlies gumijas, koka
(nekrāsota, nelīmēta),
kokvilnas vai cita
dabiska materiāla
rotaļlietas

500
rotaļlietu ir vienam zviedru
bērnam. Mūsējiem mazāk?!

600 dienas

Vairāk nekā
bērns spēlējas dzīves pirmajos 6 gados

60%

Ik gadu saražo
jaunu rotaļlietu

4. Iepakojumu ārā!
Jaunu mantu tūliņ
izpako un iepakojumu
izmet, jo tas var saturēt
kaitīgas vielas

5. Mantas karantīnā!
Mīkstās mantas pāris
reizes izmazgā,
pārējās - izvēdini,
pirms dod bērnam

5 eiro

Mazāk nekā
ir iecienītākā
spēļmantu cenu kategorija

20%

Ap
no visām ES atklātajām bīstamām
precēm ir rotaļlietas. Ķīmiskais piesārņojums ir
viens no galvenajiem pārkāpumiem

½
Vācijā testēto rotaļlietu
(33) plastmasas detaļās bija
kaitīgas ķimikālijas

6. Uzticies degunam!
Nepērc smaržojošas
(kaut pēc konfektēm)
vai ķīmiski smakojošas
rotaļlietas
7. Mazāk plastmasas!
Labāk neizvēlies
rotaļlietas ar uzrakstu
„vinila”, „PVC”

3
no 6 rotaļlietām PTAC atklāja
bīstamos ftalātus. Pieļaujamo normu tie
pārsniedza pat 212 reizes

Katrā trešajā

Zviedrijā testētajā elektroniskajā rotaļlietā
(76) bija paaugstināts svina daudzums

40%
- par tik % bērni kaitīgās vielas
uzņem vairāk nekā pieaugušie

Informācijas avoti: ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex, ptac.gov.lv, Toy Industries of Europe, oekotest.de; kemi.se, Centre for Health, Environment & Justice, productsafety.gov.au

padomapirmsperc.lv

8. Derīgi špikeri!
Apliecina - auduma detaļas
nesatur kaitīgās vielas

Apliecina vācu patērētāju
ceļvedis mantu
pārbaudījis un
atzinis kā ļoti labu

