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Leżaczki i przewijaki dla niemowląt
pod lupą Inspekcji Handlowej
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Skontrolowano ponad 100 modeli leżaczków i przewijaków dla niemowląt.
Co piąty produkt nie był dobrze oznakowany.
Nie było zastrzeżeń co do bezpieczeństwa leżaczków, ale jeden przewijak
miał niewłaściwą konstrukcję barierek - może stanowić zagrożenie dla
dziecka.

Ogółem zakwestionowano 21 partii produktów (co stanowi 20,2% wszystkich
skontrolowanych). We wszystkich zakwestionowanych przypadkach stwierdzono
nieprawidłowości w oznakowaniu. W jednym przypadku ujawniono dodatkowo wadę
konstrukcyjną mającą bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. W trakcie
kontroli inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej pobrali do badań
laboratoryjnych 12 modeli leżaczków oraz 1 model przewijaka. W przypadku leżaczków,
wszystkie próbki wykazały zgodność z wymaganiami w zakresie sprawdzanych
parametrów. Z kolei badania przewijaka ujawniły wadę konstrukcyjną barierek – w
trakcie testu cylinder badawczy wypadł poza powierzchnię przewijania.
Stwierdzono m.in. następujące niezgodności w oznakowaniu:
• brak oznaczeń /ostrzeżeń bezpośrednio na produkcie – 15 przypadków,
• niepełne zapisy w instrukcji użytkowania – 7 przypadków,
• instrukcja użytkowania/ostrzeżenia/oznaczenia na produkcie w języku obcym,
bez polskiej wersji językowej – 4 przypadki,
• rozbieżne informacje w oznakowaniu produktu oraz w instrukcji użytkowania – 1
przypadek,
• brak dołączenia instrukcji użytkowania do produktu – 1 przypadek

Kupując artykuły przeznaczone dla niemowląt warto sprawdzić, czy:
• jest oznaczenie grupy wiekowej/wagi dziecka,
• została dołączona instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca zasady
prawidłowego montażu, użytkowania i konserwacji,
• na produkcie, jego opakowaniu lub w instrukcji znajduje się nazwa i adres
producenta – wiadomo wtedy, kto odpowiada za jakość i bezpieczeństwo produktu.
Pamiętaj również, aby instrukcje i informacje dotyczące bezpiecznego używania
przechowywać w bezpiecznym miejscu. W razie wątpliwości będzie można do nich
zajrzeć.

Wybierając leżaczek sprawdź, czy:

• nie występują ostre krawędzie lub zadziory, a odkryte narożniki i części
wystające są zaokrąglone,
• leżaczki z opcją składania są wyposażone w automatyczną blokadę przed
niecałkowitym rozłożeniem oraz blokadę przed przypadkowym złożeniem się leżaczka
podczas jego użytkowania,
• system regulacji pochylenia leżaczka znajduje się poza zasięgiem dziecka,
• leżaczek posiada system pasów zabezpieczających.

Kupując przewijak upewnij się, czy:
• krawędzie nie są ostre, nie wystają żadne inne niebezpieczne elementy,
• w przypadku rozkładanych modeli na stojakach i montowanych do ściany,
mechanizmy otwierania i zamykania blokują się odpowiednio,
• rozmiary odpowiadają wymiarom i ciężarowi twojej pociechy,
• ma odpowiednio wyprofilowane i podwyższone barierki,
• w przypadku przewijaka naściennego jest określone jego maksymalne obciążenie
całkowite,
• jeśli są kółka w komodach z funkcją przewijaka, to co najmniej dwa z nich dają
się blokować.

Użytkując przewijak pamiętaj:
• nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru,
• sprawdź, czy przewijak jest stabilny przed użyciem,
• jeśli są kółka, to podczas przewijania dziecka każdorazowo zablokuj je.
Sprawdź, co zakwestionowali inspektorzy Inspekcji Handlowej -> Raport z kontroli
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