
بطری های دکمه ای را دور از 
دسترس اطفال نگهداری نمایید.

 اگر طفل شما یک بطری دکمه ای را ببلعد، ممکن است در مری 
 آنها بند بماند می تواند تا شریان اصلی را بسوزاند و به شدت به 

 اطفال ضرر برساند یا حتی انها را بکشد. این می تواند خیلی 
سریع اتفاق بیفتد.

اطفال در سنین ۶ ماه تا ۴ و نیم سال زیادتر در معرض خطر می باشند.

کدام بطریها ها خطرناک تر هستند ؟
باتری های لیتیومی سکه ای کمی بزرگتر از یک قطعه 5 پنی 

هستند. آنها به اندازه ای بزرگ هستند که می توانند بند بمانند کنند و 
آنقدر قوی هستند که می توانند باعث مرگ اطفال شوند.\

بطری های دکمه ای کوچکتر هنوز هم می توانند باعث آسیب شوند، 
به خصوص اگر نو باشند.

بطریها کجاست؟
فرزند شما می تواند بطری های دکمه ای را در جاهای ذیل پیدا کند:

  ریموت کانترول های خرد
  جاکلیدی یا کلیدیاب موتر
  کارتهای موسیقی و کتابها

  بازیچه های که با بطری روشن میشوند و دیگر اشیاء مدرن
  چراغهای خواب

  ترازوهای دیجیتال
  حرارت سنج

  بازیچه های کهنه که در جعبه قرار دارند

اطفال همچنین ممکن است بطریهای اضافی را پیدا کنند که در 
دسترس هستند یا از جعبه افتاده اند

حتی بطریهای »تخت« مستعمل نیز هنوز آنقدر شارژ دارند که 
خطرناک باشند.

منزل تان را چک کنید
  در اطراف خانه خود برای پیدا کردن بطریهای دکمه ای بگردید

  اگر پوش بطری مناسب و محفوظ نیست، محصوالت را به 
خوبی از دسترس اطفال دور نگه دارید

  بطری های تخت اضافی را نیز دور از دسترس اطفال قرار دهید
  مراقب خریدهای خمد از بازارهای آنالین یا فروشگاه های 

تخفیف محلی باشید نها ممکن است باتری های دکمه ای داشته 
باشند که فرزند شما به راحتی به آنها دسترسی پیدا کند

آیا طفل شما یکی را از این بطریهای را 
بلعیده است؟

  تاخیر نکنید. آنها را مستقیماً به A&E ببرید یا با 
999 برای آمبوالنس تماس بگیرید. 

  به داکتر بگویید فکر می کنید فرزندتان یک بطری دکمه 
ای را بلعیده است

  اگر بسته بندی بطری یا محصولی را دارید که بطری از 
آن خارج شده است، آن را با خود ببرید.

  اجازه ندهید این اشیاء را بخورند یا بنوشند و آنان را 
مریض نسازدید.

 ممکن است اعراض کمی وجود داشته باشد. 
پس به غرائز خود اعتماد کنید

capt.org.uk/button-batteries 

ChildAccidentPreventionTrust@ 

Button batteries/DARI


