Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse
nealimentare periculoase

Numărul alertei

A12/0049/19

Categorie

Jucării

Tip de alertă

Produse cu riscuri grave

Utilizator al
produsului

Consumator

Produs (*)

Jucărie de dezvoltare

Marcă

Necunoscut

Denumire

Necunoscut

Tipul/numărul
modelului (*)

TP573

Numărul
lotului/cod de
bare (*)

6438443004257

Categorie portal
OCDE

86000000 – Jucării/jocuri

Descriere (*)

Jucărie gonflabilă, de culoare galbenă, de la fătare, în formă de cal.Calul este decorat cu mai multe puncte
colorate, copite negre, coadă roie i o bucurie albă.Acesta dispune, de asemenea, de un mecanism solid i
cu baterii.Jucăria este o pungă de plastic transparentă, cu o etichetă adezivă

ara de origine

China

Alertă transmisă
de

Finlanda

Tip de risc

Leziuni, Risc chimic, Sufocare, Sufocare

Defeciune
tehnică (*)

Materialul din plastic al produsului conine di- (2-etilhexil) ftalat (DEHP) (valoarea măsurată 0,29 % în
greutate) i ftalat de dibutil (DBP) (valoarea măsurată 17 % în greutate). aceti ftalai pot dăuna sănătăii
copiilor, cauzând posibile daune sistemului de reproducere.

Risc (*)

În plus, prizele de supapă pot fi uor desprinse de jucărie i pot fi introduse în gură de către un copil mic,
cauzând sufocare.Bateriile sunt uor accesibile i pot cauza înecarea în cazul în care sunt puse în gură sau
sunt deteriorate organele în caz de înghiire.Punga de plastic în care este ambalată jucăria este prea
subire.Un copil ar putea să îl sufoce pe gură i nas, ducând la sufocare.Produsul nu este conform cu
Regulamentul REACH, cu cerinele Directivei privind sigurana jucăriilor i cu standardele europene
relevante EN 71-1 i EN 62115.

Măsurile adoptate
de ara care a
emis notificarea
(*)

Import respins la frontieră
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corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.
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