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Πολλοί γονείς πιστεύουν ότι όταν τα παιδιά τους βρίσκονται στα παιδικά κρεβάτια τους είναι
ασφαλή και δεν διατρέχουν οποιοδήποτε κίνδυνο. Εντούτοις, όπως έχει παρατηρηθεί σε
παγκόσμιο επίπεδο, οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται
ένα παιδί όταν βρίσκεται στο κρεβάτι του, είναι ικανοί να
προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα, και σε πολλές
περιπτώσεις ακόμη και θάνατο. Ως εκ τούτου, η
Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών
επιθυμεί να σας ενημερώσει τι πρέπει να προσέχετε όταν
αγοράζετε ένα παιδικό κρεβάτι αλλά και σε τι ενέργειες
πρέπει να προβαίνετε κατά τη χρήση και συντήρησή του,
για να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τους
ενδεχόμενους κινδύνους που κρύβουν τα παιδικά
κρεβάτια, προκειμένου να είναι ασφαλή όταν βρίσκονται
σε αυτά.
Αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων από παιδικά κρεβάτια
Παιδικό κρεβάτι, θεωρείται το κρεβάτι το οποίο προορίζεται για οικιακή χρήση, και του οποίου το
εσωτερικό μήκος είναι μεταξύ 90cm και 140cm.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφονται 3500 ατυχήματα κατά μέσο
όρο κάθε χρόνο σε παιδιά ηλικίας 0-4 ετών. Συχνότερες αιτίες, οι
παγιδεύσεις και πτώσεις οι οποίες σημειώνονται εξαιτίας των
πλαστικών πτυσσόμενων πλευρών οι οποίες συναρμολογούνται
εσφαλμένα και σπάζουν, ενώ ατυχήματα προκαλούνται συχνά λόγω
αιχμηρών ακρών και παραμορφωμένων τμημάτων σε σημεία τα
οποία είναι προσβάσιμα στα παιδιά.
Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός ενός παιδικού κρεβατιού μπορεί να είναι
τέτοιος που να έχει ανοίγματα στα οποία ενδέχεται να παγιδευτεί το
παιδί με κίνδυνο στραγγαλισμού ή ασφυξίας. Ο ίδιος κίνδυνος
υφίσταται στην περίπτωση που το κενό μεταξύ των πλευρών του
κρεβατιού και του στρώματος είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.
Τι να προσέχετε όταν αγοράζετε ένα παιδικό κρεβάτι
 Τυχόν προεξέχοντα μέρη που είναι προσβάσιμα κατά τη συνήθη χρήση πρέπει να έχουν
εξομαλυνθεί προκειμένου να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.
 Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτοκόλλητες ετικέτες στις εσωτερικές πλευρικές
επιφάνειες, εκτός εάν βρίσκονται κάτω από το επίπεδο της βάσης του κρεβατιού ή της
βάσης του στρώματος.
 Όταν το κρεβάτι φέρει ρόδες τότε πρέπει να ισχύει μία από τις πιο κάτω διατάξεις:
 Δύο ή περισσότερες ρόδες και τουλάχιστον δύο άλλα σημεία στήριξης
 Τουλάχιστον τέσσερεις ρόδες, εκ των οποίων μπορούν να κλειδωθούν τουλάχιστον οι δύο.
 Δεν πρέπει να υπάρχουν προσβάσιμες οπές με διάμετρο μεταξύ 0.7cm και 1.2cm εκτός εάν
το βάθος τους είναι μικρότερο από 1cm.
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 Οι πλευρές και τα άκρα των κρεβατιών που είναι κατασκευασμένα από ύφασμα ή δίχτυ, δεν
πρέπει να έχουν ανοίγματα μεγέθους μεγαλύτερου των 0.7cm.
 Η απόσταση μεταξύ του άνω μέρους της βάσης του παιδικού
κρεβατιού και του άνω μέρους των πλευρών του κρεβατιού,
πρέπει να είναι τουλάχιστον 60cm.
 To διάκενο μεταξύ των πλευρινών μπαρών δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 6cm. Περαιτέρω, οι πλευρινές μπάρες δεν
πρέπει να είναι οριζόντιες.
 Σε περίπτωση που το κρεβάτι περιλαμβάνει και το στρώμα, το
κενό μεταξύ του στρώματος και των πλευρών / άκρων του
παιδικού κρεβατιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3cm.
 Σε περίπτωση που το κρεβάτι περιλαμβάνει και το στρώμα, η
απόσταση μεταξύ του άνω μέρους του στρώματος και του άνω
μέρους των πλευρών του κρεβατιού, πρέπει να είναι
τουλάχιστον 50cm.
 Αν η βάση του κρεβατιού είναι ρυθμιζόμενη, η προσαρμογή
του ύψους από μια υψηλότερη σε μια χαμηλότερη θέση απαιτεί τη χρήση ενός εργαλείου ή
τη λειτουργία ενός συστήματος κλειδώματος.
 Οι μετακινούμενες πλευρές πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα κλειδώματος, το
οποίο πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα όταν η μετακινούμενη πλευρά βρίσκεται στην
ανοικτή και κλειστή θέση.
Οδηγίες ασφαλούς χρήσης
 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά με πλάτος μεγαλύτερο από 3cm μεταξύ των πλευρών
του κρεβατιού και του στρώματος.
 Μην τοποθετείτε το κρεβάτι κοντά σε αντικείμενα που μπορεί να θέσουν το παιδί σε
κίνδυνο, όπως κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες, καλώδια τηλεόρασης κ.λπ. Επιπλέον, δεν
πρέπει ποτέ να δένονται στο κρεβάτι κορδόνια, καλώδια, κορδέλες ή βρόχοι.
 Χρησιμοποιείτε μόνο το στρώμα που παρέχεται με το κρεβάτι και μην προσθέτετε επιπλέον
στρώματα.
 Κλειδώνετε πάντα τις πτυσσόμενες πλευρές στην ανυψωμένη θέση τους, όταν το παιδί
βρίσκεται στο κρεβάτι.
 Μετακινείστε το στρώμα σε χαμηλότερη θέση, όταν το παιδί μπορεί να κάθεται μόνο του.
Όταν μπορεί να στέκεται, τοποθετείστε το στρώμα στη χαμηλότερη θέση του. Όταν το παιδί
φτάσει τα 89cm σε ύψος ή όταν το στήθος του βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το ανώτερο
σημείο των πλευρών του κρεβατιού, πρέπει να μεταφερθεί σε κανονικό κρεβάτι.
Οδηγίες συντήρησης
 Ελέγχετε περιοδικά το κρεβάτι και αντικαταστήστε ή επισκευάστε τυχόν ελλειπή,
αποσυνδεδεμένα ή χαλαρά τμήματα, όπως βίδες, μπουλόνια και άγκιστρα στρώματος πριν
τοποθετήσετε το παιδί σε αυτό.
 Ελέγχετε συχνά τα άγκιστρα της βάσης του στρώματος ότι βρίσκονται στη σωστή θέση και
κάθε φορά που μετακινείτε το κρεβάτι, ότι αυτά παραμένουν ασφαλή.
 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ένα κρεβάτι που έχει ελλειπή ή χαλαρές πλευρινές μπάρες. Να
είστε σίγουροι ότι οι μπάρες είναι καλά στερεωμένες στη θέση τους και ότι το διάκενο
μεταξύ τους δεν ξεπερνά τα 6cm για αποφυγή παγίδευσης του κεφαλιού του παιδιού.
 Εάν προτίθεστε να βάψετε ένα παιδικό κρεβάτι χρησιμοποιήστε μόνο υψηλής ποιότητας
μπογιά ή βερνίκι και αφήστε το να στεγνώσει καλά, προκειμένου να μην υπάρχουν
αναθυμιάσεις. Ελέγξτε τις οδηγίες στο δοχείο της μπογιάς ή του βερνικιού για να
βεβαιωθείτε ότι ο κατασκευαστής δεν συνιστά όπως αποφεύγεται η χρήση σε αντικείμενα
όπως παιδικά κρεβάτια.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
/ConsumerGovCy

@ConsumerGovCy

www.mcit.gov.cy/ccps

 Γραμμή Καταναλωτή: 1429

