
 

 

 

 

 

 

 

AR VISI ŽAISLAI SAUGŪS? 

 
Kokių žaislų vaikams nereikėtų pirkti ? 

 Žaislai yra nesaugūs ant kurių nerandame būtinos informacijos. Žaislai 

saugūs kai: 

✓ aiškiai įskaitomai lietuviškai nurodytas gamintojas, importuotojas (jei 

pagaminta ne Lietuvoje); 

✓ prekės pavadinimas;  

✓ minimalus vaikų amžius, kuriems skirtas šis žaislas;  

✓ įspėjimai ir atsargumo priemonės, kurių reikia laikytis žaidžiant;  

✓ Žaislas turi būti paženklintas ženklu CE, tik tokie žaislai gali būti 

gaminami ir platinami ES. Toks ženklas reiškia, kad gamintojas ar 

platintojas garantuoja, kad žaislas atitinka Europos Sąjungos sveikatos 

ir saugumo reikalavimus.  

Lietuvoje žaislų saugą reglamentuoja Žaislų saugos techninis reglamentas, pagal kurį 

gamintojas ir platintojas yra atsakingi, kad į prekybą patektų tik saugūs žaislai. 

Pagrindiniai rizikos faktoriai, į kuriuos turi atsižvelgti gamintojas, yra fiziniai-

mechaniniai veiksniai, degumas, cheminės ypatybės, žaislų elektronikos ypatybės. 

Gamintojas privalo vengti visų galimų pavojų, kuriuos galėtų sukelti net ir neteisingai 

naudojami žaislai. Dažniausiai vaikų žaisluose aptinkamos cheminės medžiagos – 

ftalatai. Kai kurių rūšių ftalatai yra visai draudžiami žaisluose, kitų negali būti daugiau 

nei 0,1 proc., tačiau pasitaiko atvejų, kai šie reikalavimai pažeidžiami. Ftalatų randama 

minkštų plastmasinių žaislų sudėtyje. Tai medžiagos, dedamos į plastmasę dėl 

minkštumo. Jie laikomi plačiausiai paplitusiu pasaulyje žmogaus sukurtu teršalu ir yra 

pavojingi vaikų sveikatai. Vaikams jie gali sukelti odos bėrimų, astmą, kenkia 

kepenims, inkstams, sutrikdo medžiagų apykaitą, silpnina imuninę sistemą. Todėl 

grupė ftalatų, priskiriamų kancerogenams, yra draudžiami visuose žaisluose. 

Elektroniniuose žaisluose, baterijose yra įvairiausių cheminių medžiagų, tarp jų 

kadmio, ličio, švino, bet, jei žaislas naudojamas pagal vartojimo instrukciją, pavojaus 

sveikatai nesukelia.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į ką atkreipti dėmesį perkant žaislus vaikams? 

 

➢ Ženklinimą. Žaislas turi būti pažymėtas CE ženklu;  

➢ Turi būti nurodytas gamintojas ir importuotojas, žaislo pavadinimas; 

➢ Mažiausias vaiko, kuris gali žaisti šiuo žaislu amžius;  

➢ Nurodyti galimi pavojai ir būdai jų išvengti; 

➢ Labai svarbu atsižvelgti į vaiko amžių. Net jeigu tėvams atrodo, kad jų 

vaikas pakankamai subrendęs, kad žaistų su vyresniam vaikui skirtu 

žaislu, to nepatartina daryti, nes amžiaus riba nustatoma atsižvelgiant į 

saugumo faktorius;  

➢ Vaikams iki 3 metų geriausia pirkti vientisos formos žaisliukus, be jokių 

smulkių detalių arba įsitikinus, kad jos gerai pritvirtintos ir yra didesnės 

už vaiko burnytę. Įvertinkite, ar žaislas nėra per sunkus. Žaislas nebus 

saugus, jei gali sužeisti, nukritęs ant vaiko; 

➢ Guminiai žaislai neturėtų skleisti aštraus kvapo, prieš duodant juos 

vaikui patartina kelis kartus gerai nuplauti su muilu;  

➢ Reikėtų atidžiai apžiūrėti pliušinių žaislų siūles, ar jos neprairusios, ar 

neiškris kamšalas. Reikėtų vengti žaislų su ilgomis virvelėmis. Taip pat 

būtina įsitikinti ar žaislų skleidžiamas garsas (pvz., mobilių telefonų) ne 

per didelis, kad nepažeistų vaiko klausos;  

➢ Nupirktą žaislą, ypač mažam vaikui, duokite tik išpakuotą ir 

paaiškinkite, kaip saugiai juo žaisti;  

➢ Patartina periodiškai patikrinti, ar vaiko žaislas nesulūžo, ar 

neatsilaisvino smulkios detalės, o sugadintus žaislus pataisyti arba 

išmesti.  

 

 

Parengė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Aušra 

Kašauskienė pagal Slmpc pateiktą informaciją. Mob. 867684665,  

el. ausra.kasauskiene@sveikatos-biuras.lt 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


