
Savjeti u pogledu 
sigurnosti igračaka

Igračke su važan doprinos razvoju 
djeteta. 

Kako bi svojoj djeci osigurali što 
pozitivnija iskustva s njima slijedite 

savjete u pogledu sigurnosti igračaka u 
nastavku.



Pri odabiru igračke

Uvijek kupujte igračke u pouzdanim trgovinama i 
internetskim prodavaonicama
One paze na to što prodaju i obično prihvaćaju povrat robe. S druge 
strane, nepošteni trgovci često zanemaruju potrebe za zaštitom zdravlja 
i sigurnosti, a neki od njih prodaju i lažne igračke. Pažljivo provjerite 
igračke koje kupite putem interneta, igračke koje su darovane vašoj djeci 
i već rabljene igračke.

Pročitajte sva upozorenja i upute
Obratite pažnju na preporuke u pogledu dobi i sigurne upotrebe – shvatite 
ih ozbiljno. Ne kupujte igračke ako nemaju oznaku CE na sebi ili na 
ambalaži. Iako oznaka CE nije zamišljena kao smjernica za potrošača, 
ona je jamstvo proizvođača igračaka da je igračka u skladu sa svim 
sigurnosnim pravilima EU-a, koja su među najstrožima u svijetu.

Odaberite igračke prikladne za djetetovu dob, njegove 
sposobnosti i njegovu razinu vještina
Igračke koje nisu namijenjene djeci određene dobne skupine 
mogu djetetu nanijeti ozljede. Preporučujemo da slijedite 
preporuke u pogledu dobi – osobito simbol 0-3 (vidi desno) 
i obratite pozornost na napomenu „nije prikladno za djecu mlađu od 36 
mjeseci” koja je navedena uz upozorenje.

Ne kupujte djeci mlađoj od 3 godine igračke s malim 
odvojivim dijelovima s obzirom na to da djeca igračke često 
stavljaju u usta te bi se mogla ugušiti. 
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Nakon što kupite igračku

Pozorno pratite upute za pravilno sastavljanje igračaka i 
njihovu pravilnu uporabu
Čuvajte upute i informacije koje su priložene igračkama na sigurnome 
mjestu.

Pripazite na djecu dok se igraju
Djeca se trebaju primjereno koristiti igračkama, a igračke moraju biti 
prilagođene dobi i sposobnostima djeteta. Za uporabu određenih igračaka, 
primjerice skutera, koturaljki i bicikala, djeca bi uvijek trebala nositi kacigu 
i ostalu zaštitnu opremu.

Provjerite s vremena na vrijeme jesu li igračke
oštećene ili istrošene kako bi spriječili moguće ozljede i ugrožavanje 
djetetova zdravlja i sigurnosti. Ako su igračke oštećene odmah ih uklonite.

Uklonite svu ambalažu,
a upute uvijek sačuvajte. Pripazite da se djeca ne igraju plastičnom 
ambalažom jer postoji opasnost od gušenja.

Naučite djecu da igračke pospreme kako bi se spriječile 
nezgode
Ne ostavljajte igračke na stepenicama ili na podu na mjestima u vašem 
domu kuda se najviše prolazi.

Uvijek prijavite problem povezan sa sigurnošću igračke 
proizvođaču ili trgovcu od kojega ste tu igračku kupili.

Posjetite web-mjesto sustava za brzo informiranje 
EU-a (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex   
Saznajte pojedinosti o opasnim proizvodima koji su 
povučeni s tržišta u vašoj zemlji, uključujući igračke. 
Ako imate bilo kakvih pitanja o sigurnosti igračaka, uvijek 
se obratite proizvođaču, trgovcu ili odgovarajućem tijelu 
javne vlasti. 




