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Consells sobre seguretat de les joguines

Amb la eufòria de les festes, els pares i mares i altres familiars es llancen a la compra 
de les joguines més populars, els més publicitats en televisió. Amb l'enrenou i la il·lusió 
del moment, en moltes ocasions els pares i mares no compren les joguines apropiades 
per a l'edat dels seus fills/es. Es fa cas omís dels advertiments en les joguines i regals  
per assegurar-se que són segurs. L'Acadèmia Americana de Pediatria dóna els següents 
consells sobre la seguretat de les joguines:

1. Llegeixi  les  etiquetes  d'advertiment  amb  cura  abans  de  comprar  qualsevol 
article.

2. Consideri l'edat del nen/a, els seus interessos i les seves habilitats abans de la 
compra de joguines.

3. Busqui joguines amb una construcció ferma i eviti elements amb vores afilades 
o puntes.

4. Recordi que l'asfíxia és una de les principals causes de mort relacionada amb 
joguines.  Els  articles  petits  poden  ser  un  risc  d’ofegament  per  als  nens/es 
petits/es. 

5. Vagi amb compte amb les joguines que poden contenir metalls com a plom o 
cadmi. 

6. No  compri  als  nens/es  menors  de  10  anys  una  joguina  que  ha  de  ser 
connectada la corrent elèctrica. Als petits/es compri'ls joguines que funcionen 
amb piles.

7. No compri joguines amb cordes que tinguin més de 30 cm. de llarg, pel perill de 
estrangulació.

8. Guardi les joguines en un lloc determinat, com una prestatgeria o un bagul de 
joguines, i  mantingui separades les joguines per a nens/es grans de les dels 
petits/es.

9. Vagi amb compte amb les piles botó. Si s'ingereixen poden quedar allotjades en 
l'esòfag i causar lesions greus.

10. Algunes joguines poden contenir imants d'alta potència, si un nen/a ingereix 
més d'un pot sofrir lesions greus. 

11. Després d'obrir els regals, és important llançar a les escombraries ràpidament 
els embolcalls de plàstic.

12. Inspeccioni les joguines amb cura i utilitzi el seu bon judici.


	Consells sobre seguretat de les joguines

