
Дръжте кръглите батерии 
далеч от деца
Ако детето ви погълне кръгла батерия, тя може да 
заседне в хранопровода му. Може да изгори главната 
артерия и да го нарани сериозно или дори да го убие. 
Това може да се случи много бързо.

Децата на възраст между 6 месеца и 4 ½ години са  
в най-голям риск.

Кои батерии са най-опасни?
Литиево-клетъчните кръгли батерии са малко 
по-големи от батериите тип копче. Те са 
достатъчно големи, за да могат да заседнат  
и са достатъчно силни, за да убият.

По-малките кръгли батерии също могат да 
причинят наранявания особено ако са нови.

За какво се използват?
Детето ви може да намери кръгли батерии  
в неща като:

  малки дистанционни;

  дистанционни за автомобил или 
ключодържатели с аларма;

  музикални картички и книги;

  светещи играчки и модерни артикули;

  нощни лампи;

  електронни везни;

  термометри;

  стари играчки от кутията с играчки.

Децата могат също да намерят неизползвани 
батерии, които се съхраняват в обсега им или 
са паднали от пакета.

Дори използваните „плоски“ батерии все още 
имат достатъчно заряд да бъдат опасни.

Проверете дома си
  Прегледайте дома си за кръгли батерии

  Дръжте продуктите далеч от детето си, ако 
отделението за батерията не е сигурно

  Съхранявайте неизползваните и „плоски“ 
батерии на безопасно разстояние

  Внимавайте за изгодни сделки от онлайн 
магазини или магазини за преоценени 
стоки наблизо. Може да съдържат кръгли 
батерии, до които детето ви лесно да 
достигне

Ако вашето дете е погълнало 
батерия:

  Не се бавете. Заведете го директно в 
спешно отделение или се обадете на 
спешен телефон за линейка. 

  Кажете на лекаря, че смятате че детето  
ви е погълнало кръгла батерия.

  Ако пазите опаковката на батерията или 
продуктът, от който детето е погълнало 
батерията, вземете го със себе си.

  Не карайте детето да яде или пие каквото 
и да било и не го карайте да повръща

Може да има недостатъчно симптоми.  
Така че се доверете на усещането си.
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