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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 2. července 2010
o požadavcích na bezpečnost u některých výrobků v prostředí pro spánek dětí, které mají splňovat
evropské normy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES
(2010/376/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,

(6)

Novorozenci spí každý den v průměru nejméně 16 hodin
a děti ve věku 3–5 let stále ještě spí 11–13 hodin denně.
Včetně doby, kdy jsou vzhůru, stráví kojenci a malé děti
v prostředí pro spánek během prvních pěti let života
nejméně půl dne. Výrobky nacházející se v prostředí
pro spánek musí být bezpečné, protože v tomto
prostředí jsou kojenci a malé děti často ponechány bez
dozoru po delší dobu během dne a v noci.

(7)

Podle evropské databáze úrazů (European Injury Data
base, IDB) se v letech 2005 až 2007 v Evropské unii
stalo v dětských postýlkách 17 000 úrazů dětí od 0 do
čtyř let (3). Podle americké Komise pro bezpečnost
spotřebitelských výrobků (Consumer Product Safety
Commission, CPSC) každý rok zemře při nehodách
souvisejících s dětskými postýlkami a příbuznými
výrobky více kojenců než v souvislosti s jinými výrobky
pro péči o děti (4).

(8)

Některé modely mantinelů do dětských postýlek
a dětských spacích pytlů byly nahlášeny prostřednictvím
evropského systému včasné výměny informací (RAPEX)
jako výrobky představující riziko udušení a zalknutí
a byly následně staženy z trhu nebo odvolány. V roce
1992 doporučila francouzská Komise pro bezpečnost
spotřebitelů opatření pro informování spotřebitelů
a zlepšení bezpečnosti dětských přikrývek v důsledku
rizika hořlavosti, přehřátí a udušení (5). V letech 2002,
2007 a 2008 americká Komise pro bezpečnost spotřebi
telských výrobků (CPSC) nařídila odvolání některých
modelů matrací do dětských postýlek v důsledku nebez
pečí uvíznutí a neopodstatněných tvrzení (6).

(9)

Mantinely do dětských postýlek, matrace a dětské
přikrývky, pokud jsou nebezpečné nebo jsou dodány
bez nezbytných bezpečnostních upozornění, mohou
zvýšit incidenci syndromu náhlého úmrtí kojenců
v důsledku rizika přehřátí a asfyxie (7).

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady
2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti
výrobků (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. a) uvedené směr
nice,
vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2001/95/ES stanoví, že evropské normy by
měly být vypracovány evropskými normalizačními
orgány. Tyto normy by měly zajistit, aby výrobky splňo
valy obecný požadavek na bezpečnost podle uvedené
směrnice.

(2)

Podle směrnice 2001/95/ES se předpokládá, že výrobek
je bezpečný, pokud jde o rizika a kategorie rizik, na které
se vztahují příslušné vnitrostátní normy, je-li ve shodě
s nezávaznými vnitrostátními normami přejímajícími
evropské normy.

(3)

V roce 2006 Evropská komise zadala vypracování
studie (2), jejímž cílem bylo posoudit bezpečnost několika
předmětů pro péči o děti, které se běžně používají při
péči o kojence a malé děti od 0 do 5 let věku. Uvedená
studie byla vypracována ve spolupráci s vnitrostátními
úřady, vnitrostátními normalizačními orgány, sdruženími
spotřebitelů, organizacemi pro bezpečnost výrobků,
hospodářskými subjekty a zkušebními laboratořemi.

(4)

Studie u těchto výrobků shromáždila příslušné statistické
údaje týkající se nehod a zranění, k nimž došlo v Unii
a ve světě, a provedla úplné posouzení rizik na základě
stanovení hlavních nebezpečí a posouzení scénářů expo
zice.

(5)

Pro účely navazujících opatření bylo určeno pět typů
výrobků posuzovaných ve studii, které se zpravidla
nacházejí v prostředí pro spánek novorozenců
a malých dětí. Jedná se o matrace do dětských postýlek,
mantinely do dětských postýlek, závěsné postýlky pro
kojence, dětské přikrývky a dětské spací pytle.

(1) Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.
(2) http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.
htm#project_results

(3) IDB All Injury Data, 2005–2007.
(4) „Nursery product-related injuries and deaths among children under the age
of five“, CPSC, únor 2009.
(5) http://www.securiteconso.org/article195.html
(6) http://www.cpsc.gov/cgi-bin/prod.aspx
(7) „Environment of infants during sleep and risk of sudden infant death“,
British Medical Journal, 1996,
„Changing concepts of SIDS: implications for infant sleeping environment
and sleep position“, American Academy of Paediatrics, březen 2000,
„Sleep Environment and the risk of sudden infant death in an urban
population“, American Academy of Paediatrics, květen 2003,
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/pol/bumper-bordure-eng.
php
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Zároveň výzkum prokázal, že dětské spací pytle mohou
mít ochranný účinek proti syndromu náhlého úmrtí
kojenců (1), protože snižují incidenci otočení se na břicho
a zabraňují tomu, aby se lůžkoviny dostaly během
spánku přes obličej a hlavu. Pokud bude jejich používání
z těchto důvodů podporováno, je nezbytné zajistit jejich
bezpečnost z hlediska jiných rizik, jako je zalknutí se
malými částmi a uvíznutí.
Pro výše uvedených pět typů výrobků neexistují žádné
evropské normy. Je proto nezbytné stanovit zvláštní
požadavky podle čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice
2001/95/ES s cílem vyzvat normalizační orgány, aby
vypracovaly normy, jež sníží rizika spojená
s používáním těchto výrobků.
Tyto normy by měly být vypracovány podle postupu
stanoveného ve směrnici Evropského parlamentu
a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu
při
poskytování
informací
v
oblasti
norem
a technických předpisů a předpisů pro služby informační
společnosti (2). Odkaz na přijatou normu by měl být
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu
s čl. 4 odst. 2 směrnice 2001/95/ES.
Jakmile budou příslušné normy k dispozici a pokud se
Komise rozhodne zveřejnit odkazy na ně v Úředním
věstníku podle postupu stanoveného v čl. 4 odst. 2 směr
nice 2001/95/ES, mělo by se předpokládat, že matrace
do dětských postýlek, mantinely do dětských postýlek,
závěsné postýlky pro kojence, dětské přikrývky a dětské
spací pytle vyráběné v souladu s těmito normami splňují
obecný požadavek na bezpečnost podle směrnice
2001/95/ES, pokud jde o požadavky na bezpečnost, na
něž se normy vztahují.
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— „matrací do dětské postýlky“ rozumí výrobek poskytující
podporu novorozencům a dětem spícím v dětské postýlce.
Obvykle má rozměry 60 × 120 cm nebo 70 × 140 cm
a jeho tloušťka se pohybuje mezi 6 až 15 cm. Může být
také skládací,
— „mantinelem do dětské postýlky“ rozumí vycpávané příslušen
ství pro dětskou postýlku připevněné k její vnitřní části,
zpravidla používané pro větší pohodlí dítěte. Pokrývá
alespoň jednu stranu postýlky,
— „závěsnou postýlkou pro kojence“ rozumí postýlka nebo
kolébka, často s nepevným nebo jiným plochým povrchem
zavěšená za šňůry, řemínky nebo poutka z jednoho nebo
více ukotvovacích bodů. Používá se k uložení kojence, který
neumí klečet nebo sedět zpříma bez pomoci,
— „přikrývkou pro děti“ rozumí textilní vak obsahující měkkou
výplň, který se používá v dětské postýlce pro větší pohodlí
při spánku a pro zabránění hypotermii,
— „dětským spacím pytlem“ rozumí teple vypodšitý nebo vato
vaný pytel v délce celého těla, do něhož se uloží kojenec
a jehož účelem je zabránit hypotermii a udušení při spánku
nebo ležení v postýlce.
Článek 2
Požadavky
Zvláštní požadavky na bezpečnost pro výrobky uvedené
v článku 1, které mají splňovat evropské normy podle
článku 4 směrnice 2001/95/ES, jsou stanoveny v příloze tohoto
rozhodnutí.
Článek 3

(14)

Toto rozhodnutí je v souladu se stanoviskem výboru
zřízeného podle článku 15 směrnice 2001/95/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Definice
Pro účely tohoto rozhodnutí se:

(1) „Risk and preventive factors for cot death in The Netherlands, a low-inci
dence country“, European Journal of Paediatrics, červenec 1998.
(2) Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřej
nění v Úředním věstníku Evropské unie.
V Bruselu dne 2. července 2010.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda
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PŘÍLOHA
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRO MATRACE DO DĚTSKÝCH POSTÝLEK
RIZIKA: Hlavní rizika spojená s výrobkem jsou uvíznutí a hořlavost.
Požadavky na bezpečnost
1) Obecné požadavky na bezpečnost
Předměty nesmí ohrozit bezpečnost ani zdraví dětí a pečovatelů při používání určeným způsobem nebo způsobem
předvídatelným s ohledem na chování dětí. Vezme se v úvahu schopnost uživatelů a jejich pečovatelů, a to zejména
v případě předmětů, které jsou na základě svých funkcí, rozměrů a vlastností určené pro děti mladší pěti let. Štítky na
předmětech nebo na jejich obalech a přiložené návody k použití musí pečovatele upozornit na nebezpečí a rizika
související s používáním těchto předmětů a na způsoby, jak se těchto nebezpečí a rizik vyvarovat.
2) Zvláštní požadavky na bezpečnost
Chemické požadavky
Matrace do dětských postýlek musí splňovat právní předpisy EU.
Požárně technické vlastnosti a tepelné vlastnosti
Matrace do dětských postýlek se nesmí stát v okolí dítěte nebezpečným hořlavým prvkem. Musí se proto skládat
z materiálů, které splňují nejméně jednu z těchto podmínek:
— při přímém působení plamene nebo jiskry se nevznítí,
— po vznícení musí hořet pomalu a umožňovat pouze pomalé šíření plamene.
Kromě toho hořlavé materiály nesmí uvolňovat během hoření toxické výpary.
Používání chemických látek zpomalujících hoření by mělo být omezeno na minimum. Pokud jsou chemické látky
zpomalující hoření použity, jejich toxicita během používání a likvidace na konci doby životnosti by neměla ohrožovat
zdraví uživatelů, pečovatelů a životní prostředí.
Fyzikální a mechanické vlastnosti
Nebezpečí uvíznutí v mezerách a otvorech
Aby se zabránilo uvíznutí trupu, hlavy a krku ve dnu postýlky, musí matrace dno postýlky zcela pokrývat a musí
odolat namáhání způsobenému dítětem stojícím na matraci nebo chodícím v postýlce.
Dítě by nemělo být schopné části složitelné matrace zvednout, protože by tak mohlo získat přístup ke dnu postýlky,
čímž by se zvýšilo riziko uvíznutí.
Výrobky musí být navrženy a vyrobeny pokud možno tak, aby zabránily uvíznutí končetin, chodidel a rukou
v prostorech mezi matrací a postranními částmi postýlky.
Aby se zbránilo asfyxii dítěte, jehož hlava nebo trup uvízly mezi matrací a postranními částmi postýlky, musí být
prostor mezi matrací a postranními částmi postýlky omezený, s přihlédnutím k největšímu zatížení matrace na dně
postýlky.
Nebezpečí zamotání se
Délka šňůr, popruhů a částí používaných na přivázání a velikost smyček musí být omezena, aby se zabránilo riziku
zamotání se.
Nebezpečí vnějšího udušení
Matrace do dětských postýlek nesmí obsahovat umělohmotné výlisky, které by mohlo dítě oddělit, nebo jiné nepro
pustné krycí vrstvy matrace, které by mohly zakrýt jak ústa, tak nos.
Obal, v němž jsou předměty uloženy, nesmí představovat riziko udušení v důsledku zablokování dýchacích cest.
Aby se zabránilo riziku udušení, nesmí výrobek obsahovat měkkou matracovou výplň, která by se mohla tvarem
přizpůsobit obličeji dítěte nebo vytvořit prohlubně, a způsobit tak zablokování dýchacích cest.
Nebezpečí zalknutí a nebezpečí vnitřního udušení
Matrace do dětských postýlek nesmí obsahovat jednotlivé nebo malé části, které by mohlo dítě oddělit, které by se
mohly zcela vejít do úst dítěte a které by dítě mohlo spolknout.
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Matrace do dětských postýlek nesmí obsahovat malé části, které by mohlo dítě oddělit a které by mu mohly uvíznout
v hltanu nebo v zadní části dutiny ústní. Materiál výplně nesmí být přístupný, zejména ukousnutím, a musí odolat
namáhání způsobenému předvídatelným používáním dítětem, s přihlédnutím k možnosti proniknutí vláken švy a k
síle švů.
Nebezpečné hrany
Matrace do dětských postýlek nesmí mít ostré hrany nebo body. Pružinové dráty nesmí mít nebezpečné body a nesmí
vyčnívat skrz povrch matrace.
Integrita konstrukce
Materiál matrace musí mít takové fyzikální vlastnosti, aby matrace nepředstavovala nebezpečí uvíznutí. Nesmí dojít
k trvalé deformaci výplně, jejímž následkem by bylo uvolnění potahu.
Zvláštní upozornění ohledně výrobku
Upozornění a návod k použití pro pečovatele musí uvádět tloušťku matrace, aby se zabránilo vypadnutí z postýlky,
a příslušnou velikost (délku a šířku), aby se vešla do postýlky a aby se zabránilo uvíznutí.
Aby se zabránilo udušení, musí návod pečovatele upozornit na nebezpečí, které představuje navršení dvou nebo více
matrací na sebe pro zlepšení pohodlí dítěte.
Měla by být zahrnuta upozornění ohledně možných situací, které mohou způsobit oheň (např. kouření v blízkosti
postýlky).
Hygiena
Matrace do dětských postýlek by měly být navrženy tak, aby splňovaly požadavky na hygienu a čistotu v zájmu
zabránění riziku infekce nebo znečištění.
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRO MANTINELY DO DĚTSKÝCH POSTÝLEK
RIZIKA: Hlavní rizika spojená s výrobkem jsou uškrcení, vnitřní a vnější udušení a zalknutí.
Požadavky na bezpečnost
1) Obecné požadavky na bezpečnost
Předměty nesmí ohrozit bezpečnost ani zdraví dětí při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným
s ohledem na chování dětí.
Vezme se v úvahu schopnost uživatelů a jejich pečovatelů, a to zejména v případě předmětů, které jsou na základě
svých funkcí, rozměrů a vlastností určené pro děti od šesti do 18 měsíců.
Štítky na předmětech nebo na jejich obalech a návody k použití k nim přiložené musí upozornit pečovatele na
nebezpečí a rizika poškození zdraví související s používáním těchto předmětů a plynoucí z jejich podstaty a na
způsoby, jak se těchto nebezpečí a rizik vyvarovat.
2) Zvláštní požadavky na bezpečnost
Chemické požadavky
Mantinely do dětských postýlek musí splňovat právní předpisy EU.
Požárně technické vlastnosti a tepelné vlastnosti
Mantinely do dětských postýlek nesmí v okolí dítěte představovat rizika hořlavosti. Musí se skládat z materiálů, které
splňují nejméně jednu z těchto podmínek:
— při přímém působení plamene nebo jiskry se nevznítí,
— po vznícení musí hořet pomalu a umožňovat pouze pomalé šíření plamene.
Kromě toho hořlavé materiály nesmí uvolňovat během hoření toxické výpary.
Používání chemických látek zpomalujících hoření by mělo být omezeno na minimum. Pokud jsou chemické látky
zpomalující hoření použity, jejich toxicita během používání a likvidace na konci doby životnosti by neměla ohrožovat
zdraví uživatelů, pečovatelů a životní prostředí.
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Fyzikální a mechanické vlastnosti
Mikrobiologická nebezpečí
Mantinely do dětských postýlek nesmí představovat mikrobiologická nebezpečí vyplývající z nedostatečné hygieny
materiálu živočišného původu.
Nebezpečí uvíznutí v mezerách a otvorech
Mantinely do dětských postýlek nesmí představovat riziko uvíznutí hlavy a krku dítěte ve smyčkách nebo šňůrách
nebo jiných upevňovacích prostředcích. Výšivky a ozdobné části na mantinelu se nesmí uvolnit, jsou-li vystaveny
mechanickému namáhání způsobenému předvídatelným používáním dětmi, aby nepředstavovaly další riziko uvíznutí
končetin, hlavy a prstů na rukou nebo aby neobnažily výplň (viz nebezpečí zalknutí).
Nebezpečí zamotání se
Na mantinelech do dětských postýlek nesmí být žádné šňůry nebo smyčky, do kterých by se mohl zamotat krk dítěte.
Neměly by na nich být smyčky, do kterých by se mohly zachytit prsty na rukou nebo na nohou dítěte.
Nebezpečí zalknutí a nebezpečí vnitřního udušení
Mantinely do dětských postýlek nesmí obsahovat jednotlivé nebo malé části, které by mohlo dítě oddělit, které by se
mohly zcela vejít do úst dítěte a které by dítě mohlo spolknout.
Mantinely do dětských postýlek nesmí obsahovat malé části, které by mohlo dítě oddělit a které by mu mohly
uvíznout v hltanu nebo v zadní části dutiny ústní. Materiál výplně nesmí být přístupný, zejména ukousnutím,
a musí odolat namáhání způsobenému předvídatelným používáním dítětem, s přihlédnutím k možnosti proniknutí
vláken švy a k síle švů. Materiál výplně nesmí obsahovat žádná tvrdá nebo ostrá cizí tělesa, jako například kovové
částice, hřebíky, jehly a úlomky.
Nebezpečí vnějšího udušení
Výrobek nesmí obsahovat umělohmotné výlisky, které by mohlo dítě oddělit, nebo jiné nepropustné krycí vrstvy, které
by mohly zakrýt jak ústa, tak nos.
Obal, v němž jsou předměty uloženy, nesmí představovat riziko udušení v důsledku zablokování vnějších dýchacích
cest.
Aby se zabránilo udušení, nesmí výrobek obsahovat měkké materiály, které by se mohly tvarem přizpůsobit obličeji
dítěte nebo vytvořit prohlubně, a způsobit tak zablokování dýchacích cest.
Nebezpečné hrany
Mantinely do dětských postýlek nesmí mít ostré hrany a body. Nesmí obsahovat body nebo vyčnívající plochy, které
by mohly představovat nebezpečí popíchání.
Ochranná funkce
Mantinely do dětských postýlek musí být navrženy a vyrobeny tak, aby neobsahovaly části, které by mohly být
použity jako stupadla umožňující dětem po výrobku lézt.
Nebezpečí plynoucí z kombinace dvou oddělených prvků
Mantinely do dětských postýlek nesmí představovat další nebezpečí uvíznutí nebo asfyxie, pokud se dítěti podaří
vsunout hlavu mezi mantinel a bočnici postýlky.
Zvláštní upozornění ohledně výrobku
Musí být poskytnuty adekvátní informace pro správné upevnění mantinelu k bočnici postýlky. V upozornění musí být
uvedeno, že mantinel musí být upevněn správně, aby upevňovací prostředek neobsahoval šňůry a smyčky, v nichž by
mohla uvíznout hlava a krk dítěte. V upozornění by měla být pro pečovatele uvedena rizika, která představují
mantinely nekompatibilní (z důvodu velikosti nebo modelu) s postýlkou a mantinely, které nejsou k postýlce správně
připevněny.
Hygiena
Mantinely do dětských postýlek musí být navrženy a vyrobeny tak, aby mohly být jednoduše a důkladně vyčištěny
v zájmu zabránění riziku infekce nebo znečištění. Výrobek musí tuto podmínku splňovat i po vyprání podle pokynů
výrobce a neměl by barvit, když se jej dítě dotýká.
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ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRO ZÁVĚSNÉ POSTÝLKY PRO KOJENCE
RIZIKA: Hlavní rizika spojená s výrobkem jsou uvíznutí, udušení a poranění v důsledku poruchy konstrukce a nestability.
Požadavky na bezpečnost
1) Obecné požadavky na bezpečnost
Předměty nesmí ohrozit bezpečnost ani zdraví dětí při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným
s ohledem na chování dětí.
Vezme se v úvahu schopnost uživatelů a jejich pečovatelů, a to zejména v případě předmětů, které jsou na základě
svých funkcí, rozměrů a vlastností určené pro děti mladší 12 měsíců.
Štítky na předmětech nebo na jejich obalech a návody k použití k nim přiložené musí upozornit pečovatele na
nebezpečí a rizika poškození zdraví související s používáním těchto předmětů a plynoucí z jejich podstaty a na
způsoby, jak se těchto nebezpečí a rizik vyvarovat.
2) Zvláštní požadavky na bezpečnost
Chemické požadavky
Závěsné postýlky pro kojence musí splňovat právní předpisy EU.
Požárně technické vlastnosti a tepelné vlastnosti
Závěsné postýlky pro kojence nesmí v okolí dítěte představovat rizika hořlavosti. Musí se skládat z materiálů, které
splňují nejméně jednu z těchto podmínek:
— při přímém působení plamene nebo jiskry se nevznítí,
— po vznícení musí hořet pomalu a umožňovat pouze pomalé šíření plamene,
— po vznícení musí hořet pomalu a nesmí vytvářet planoucí úlomky nebo roztékající se kapky.
Kromě toho hořlavé materiály nesmí uvolňovat během hoření toxické výpary.
Používání chemických látek zpomalujících hoření by mělo být omezeno na minimum. Pokud jsou chemické látky
zpomalující hoření použity, jejich toxicita během používání a likvidace na konci doby životnosti by neměla ohrožovat
zdraví uživatelů, pečovatelů a životní prostředí.
Fyzikální a mechanické vlastnosti
Nebezpečí uvíznutí v mezerách a otvorech
Závěsné postýlky pro kojence musí být navrženy a vyrobeny tak, aby zabraňovaly uvíznutí hlavy, prstů na rukou,
končetin, rukou a chodidel dítěte ve všech typech otvorů.
Nebezpečí plynoucí z pohyblivých částí
Závěsné postýlky musí být navrženy tak, aby zabránily nárazu dítěte v postýlce do rámu nebo jiného kusu nábytku
v místnosti v důsledku pohybu stranou.
Závěsné postýlky musí být navrženy tak, aby omezily rotaci postýlky, například při jejím stočení.
Závěsné postýlky nesmí představovat nebezpečí (např. uvíznutí) pro jiné děti (např. sourozence), které se mohou
dostat do kontaktu s postýlkou.
Nebezpečí pádu
Stojan a postýlka musí být dostatečně stabilní, aby se zabránilo náhodnému převrácení závěsné postýlky, které by
mohlo způsobit vypadnutí dítěte. Postýlky pro kojence by měly zůstat stabilní, když se dítě v postýlce pohybuje nebo
když se postýlka houpe v rozpětí, které závěsné zařízení umožňuje.
Upevňovací prostředek se nesmí oddělit od podpěrného trámu nebo podobného prostředku.
Závěsné zařízení včetně jeho součástí musí odolat pohybu dítěte během používání.
Nebezpečí zamotání se
V závěsné postýlce pro kojence nesmí být žádné šňůry nebo popruhy, do kterých by se mohl zamotat krk dítěte. Pro
dítě v závěsné postýlce nesmí být možné, aby se zamotalo do šňůr a řemínků ze závěsného zařízení a nastavovacího
zařízení.
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Nebezpečí zalknutí a nebezpečí vnitřního udušení
Závěsné postýlky nesmí obsahovat jednotlivé nebo malé části, které by mohlo dítě oddělit, které by se mohly zcela
vejít do úst dítěte a které by dítě mohlo spolknout.
Závěsné postýlky nesmí obsahovat malé části, které by mohlo dítě oddělit a které by mu mohly uvíznout v hltanu
nebo v zadní části dutiny ústní. Materiál výplně nesmí být přístupný a musí odolat namáhání v důsledku předvída
telného používání dítětem (včetně ukousnutí).
Nebezpečí vnějšího udušení
Výrobek nesmí obsahovat umělohmotné výlisky, které by mohlo dítě oddělit, a jiné nepropustné krycí vrstvy, které by
mohly zakrýt jak ústa, tak nos.
Obal, v němž jsou předměty uloženy, nesmí představovat riziko udušení v důsledku zablokování vnějších dýchacích
cest. Aby se zabránilo riziku udušení, nesmí výrobek obsahovat měkké materiály, které by se mohly tvarem přizpů
sobit obličeji dítěte nebo vytvořit prohlubně, a způsobit tak zablokování dýchacích cest.
Nebezpečné hrany
Závěsné postýlky nesmí mít ostré hrany a body. Přístupné hrany a rohy musí být zaoblené a zkosené.
Výrobek nesmí obsahovat vyčnívající části, na které by dítě mohlo spadnout a poranit se.
Výrobek nesmí obsahovat body nebo vyčnívající plochy, které by mohly představovat nebezpečí popíchání.
Integrita konstrukce
Je třeba omezit deformaci závěsného zařízení a prokluzování v nastavovacím zařízení, aby se zabránilo pádu nebo
nárazu postýlky.
Výšivky a ozdobné části na závěsné postýlce pro kojence se nesmí uvolnit, jsou-li vystaveny mechanickému namáhání
způsobenému předvídatelným používáním dětmi, aby nepředstavovaly riziko uvíznutí končetin, hlavy a prstů na
rukou.
V důsledku pohybu tělesné hmotnosti dítěte se nesmí tvořit mezery nebo měnit existující mezery, aby nedošlo
k uvíznutí prstů na rukou, rukou a chodidel.
Aby se zabránilo zborcení závěsné postýlky pro kojence a rozbití prvků (ze stojanů, upevňovacího zařízení, závěsného
zařízení), které by mohly způsobit fyzické poranění, musí být závěsné postýlky odolné vůči mechanickému namáhání,
jemuž jsou při používání po dobu životnosti výrobku vystaveny.
Zvláštní upozornění ohledně výrobku
Upozornění a návod k použití musí pečovatele upozornit na skutečnost, že k bezpečnému postavení a nastavení
postýlky je zapotřebí dovednost. Upozornění by také měla obsahovat tyto informace:
— dítě se může poranit, pokud je rozpětí houpání nadměrné (např. se dítě může uhodit o rám postýlky nebo může
postýlka narazit do jiného kusu nábytku),
— závěsné postýlky mohou představovat riziko pro jiné děti,
— jiné děti mohou představovat další rizika (např. pokoušením se naklonit přes postýlku),
— závěsné postýlky by měly být nainstalovány na plochém povrchu,
— používání závěsných postýlek jako postýlek pro noční spánek by nemělo být doporučováno,
— závěsné postýlky by neměly být používány, když je dítě schopné klečet nebo sedět zpříma bez pomoci. Měla by
být jasně uvedena věková skupina, pro kterou je tento výrobek vhodný (nejvýše 12 měsíců).
Hygiena
Závěsné postýlky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby mohly být jednoduše a důkladně vyčištěny v zájmu
zabránění riziku infekce nebo znečištění.
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ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRO PŘIKRÝVKY PRO DĚTI
RIZIKA: Hlavní rizika spojená s výrobkem jsou udušení a hypertermie, často v souvislosti se syndromem náhlého úmrtí
kojenců.
Požadavky na bezpečnost
1) Obecné požadavky na bezpečnost
Předměty nesmí ohrozit bezpečnost ani zdraví dětí při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným
s ohledem na chování dětí.
Štítky na předmětech nebo na jejich obalech a návody k použití k nim přiložené musí upozornit pečovatele na
nebezpečí a rizika poškození zdraví související s používáním těchto předmětů a plynoucí z jejich podstaty a na
způsoby, jak se těchto nebezpečí a rizik vyvarovat.
2) Zvláštní požadavky na bezpečnost
Chemické požadavky
Přikrývky pro děti musí splňovat právní předpisy EU.
Požárně technické vlastnosti a tepelné vlastnosti
Přikrývky pro děti nesmí v okolí dítěte představovat rizika hořlavosti.
Musí se skládat z materiálů, které splňují nejméně jednu z těchto podmínek:
— při přímém působení plamene nebo jiskry se nevznítí,
— po vznícení musí hořet pomalu a umožňovat pouze pomalé šíření plamene.
Kromě toho hořlavé materiály nesmí uvolňovat během hoření toxické výpary.
Používání chemických látek zpomalujících hoření by mělo být omezeno na minimum. Pokud jsou chemické látky
zpomalující hoření použity, jejich toxicita během používání a likvidace na konci doby životnosti by neměla ohrožovat
zdraví uživatelů, pečovatelů a životní prostředí.
Nebezpečí hypertermie
Upozornění a návod k použití musí pečovatele upozornit, že je třeba dbát na teplotu v místnosti, kde se výrobek
používá, aby nedošlo k hypertermii.
Fyzikální a mechanické vlastnosti
Mikrobiologická nebezpečí
Přikrývky pro děti nesmí představovat mikrobiologická nebezpečí vyplývající z nedostatečné hygieny materiálu živo
čišného původu.
Nebezpečí uvíznutí v mezerách a otvorech
Výšivky a ozdobné části na přikrývkách pro děti se nesmí uvolnit, jsou-li vystaveny mechanickému namáhání
způsobenému předvídatelným používáním, aby nepředstavovaly riziko uvíznutí (zejména prstů na rukou).
Nebezpečí zamotání se
Přikrývky pro děti nesmí obsahovat šňůry nebo smyčky, do kterých by se mohl zamotat krk dítěte.
Nebezpečí zalknutí a nebezpečí vnitřního udušení
Přikrývky pro děti nesmí obsahovat jednotlivé nebo malé části, které by mohlo dítě oddělit, které by se mohly zcela
vejít do úst dítěte a které by dítě mohlo spolknout. Přikrývky pro děti nesmí obsahovat malé části, které by mohlo dítě
oddělit a které by mu mohly uvíznout v hltanu nebo v zadní části dutiny ústní. Materiál výplně nesmí být přístupný
a nesmí obsahovat žádná tvrdá nebo ostrá cizí tělesa, jako například kovové částice, hřebíky, jehly a úlomky. Výplň
musí také odolat namáhání způsobenému předvídatelným používáním dítětem (včetně ukousnutí), s přihlédnutím
k možnosti proniknutí vláken švy a k síle švů.
Nebezpečí vnějšího udušení
Přikrývky pro děti nesmí obsahovat umělohmotné výlisky, které by mohlo dítě oddělit, a jiné nepropustné krycí vrstvy,
které by mohly zakrýt jak ústa, tak nos.
Obal, v němž je výrobek uložen, nesmí představovat riziko udušení v důsledku zablokování vnějších dýchacích cest.
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Dítě musí být schopné dýchat a musí mít dostatečný přísun vzduchu, když mu přikrývka při spánku pokrývá obličej.
Zvláštní upozornění ohledně výrobku
Upozornění a návod k použití musí pečovatele upozornit na vážná rizika udušení, pokud se přikrývky používají u dětí
mladších čtyř měsíců.
Minimální věk doporučený pro používání je devět měsíců.
Musí být rovněž poskytnuta informace o velikosti postýlky, ve které se má přikrývka používat.
Také musí být uvedena upozornění ohledně teploty v místnosti (viz nebezpečí hypertermie).
Hygiena
Přikrývky pro děti musí být navrženy a vyrobeny tak, aby mohly být jednoduše a důkladně vyčištěny v zájmu
zabránění riziku infekce nebo znečištění. Výrobek musí tuto podmínku splňovat i po vyprání podle pokynů výrobce
a neměl by barvit, když se jej dítě dotýká.
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRO DĚTSKÉ SPACÍ PYTLE
RIZIKA: Hlavním rizikem spojeným s výrobkem je zalknutí se malými částmi a uvíznutí uvnitř pytle.
Požadavky na bezpečnost
1) Obecné požadavky na bezpečnost
Předměty nesmí ohrozit bezpečnost ani zdraví dětí při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným
s ohledem na chování dětí.
Štítky na předmětech nebo na jejich obalech a přiložené návody k použití musí pečovatele upozornit na nebezpečí
a rizika poškození zdraví související s používáním těchto předmětů a plynoucí z jejich podstaty a na způsoby, jak se
těchto nebezpečí a rizik vyvarovat.
2) Zvláštní požadavky na bezpečnost
Chemické požadavky
Dětské spací pytle musí splňovat právní předpisy EU.
Požárně technické vlastnosti a tepelné vlastnosti
Dětské spací pytle nesmí v okolí dítěte představovat rizika hořlavosti.
Musí se skládat z materiálů, které splňují nejméně jednu z těchto podmínek:
— při přímém působení plamene nebo jiskry se nevznítí,
— po vznícení musí hořet pomalu a umožňovat pouze pomalé šíření plamene.
Kromě toho hořlavé materiály nesmí uvolňovat během hoření toxické výpary.
Používání chemických látek zpomalujících hoření by mělo být omezeno na minimum. Pokud jsou chemické látky
zpomalující hoření použity, jejich toxicita během používání a likvidace na konci doby životnosti by neměla ohrožovat
zdraví uživatelů, pečovatelů a životní prostředí.
Nebezpečí hypertermie
Upozornění a návod k použití musí pečovatele upozornit, že je třeba dbát na teplotu v místnosti, kde se výrobek
používá, aby nedošlo k hypertermii.
Fyzikální a mechanické vlastnosti
Nebezpečí uvíznutí v mezerách a otvorech
Výšivky a ozdobné části na spacím pytli se nesmí uvolnit, jsou-li vystaveny mechanickému namáhání způsobenému
předvídatelným používáním, aby nepředstavovaly riziko uvíznutí (zejména prstů na rukou). Také velikost otvorů pro
krk a paže by měla být taková, aby dítě nemohlo do pytle zapadnout.
Integrita konstrukce
Upevňovací prostředky by měly být bezpečné, aby dítě nemohlo do pytle zapadnout. Švy a upevňovací prostředky by
po vyprání podle pokynů výrobce měly zůstat stabilní.
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Nebezpečí zamotání se
Na spacích pytlích nesmí být žádné šňůry nebo smyčky, do kterých by se mohl zamotat krk dítěte.
Nebezpečí zalknutí a nebezpečí vnitřního udušení
Dětské spací pytle nesmí obsahovat jednotlivé nebo malé části, které by mohlo dítě oddělit, které by se mohly zcela
vejít do úst dítěte a které by dítě mohlo spolknout. Spací pytle nesmí obsahovat malé části, které by mohlo dítě
oddělit a které by mu mohly uvíznout v hltanu nebo v zadní části dutiny ústní. Materiál výplně nesmí být přístupný
a musí odolat namáhání způsobenému předvídatelným používáním dítětem (včetně ukousnutí), s přihlédnutím
k možnosti proniknutí vláken švy a k síle švů.
Nebezpečí vnějšího udušení
Dětské spací pytle nesmí obsahovat umělohmotné výlisky, které by mohlo dítě oddělit, a jiné nepropustné krycí vrstvy
nebo tkaniny, které by mohly zakrýt jak ústa, tak nos.
Obal, v němž je výrobek uložen, nesmí představovat riziko udušení v důsledku zablokování vnějších dýchacích cest.
Dítě musí být schopné dýchat, když mu spací pytel při spánku pokrývá obličej.
Nebezpečné hrany
Dětské spací pytle nesmí mít ostré hrany a body.
Zvláštní upozornění ohledně výrobku
Upozornění a návod k použití musí pečovatele upozornit na nutnost vybrat spací pytel doporučený pro věk a výšku
dítěte.
Také musí být uvedena upozornění ohledně teploty v místnosti (viz nebezpečí hypertermie).
Hygiena
Dětské spací pytle musí být navrženy a vyrobeny tak, aby mohly být jednoduše a důkladně vyčištěny v zájmu
zabránění riziku infekce nebo znečištění. Výrobek musí tuto podmínku splňovat i po vyprání podle pokynů výrobce
a neměl by barvit, když se jej dítě dotýká.
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