
Țineți bateriile tip nasture 
departe de copilul 
dumneavoastră
În cazul în care copilul dumneavoastră înghite o baterie 
tip nasture, aceasta poate rămâne blocată în esofag. 
Aceasta poate arde prin artera principală și să provoace 
leziuni severe sau chiar decesul. Acest lucru se poate 
întâmpla foarte repede.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 4 ani și jumătate 
sunt cei mai supuși riscului.

Care sunt cele mai periculoase 
baterii?
Bateriile tip monedă cu litiu sunt puțin mai mari 
decât o monedă de 50 bani. Sunt suficient de 
mari pentru a rămâne blocate și sunt suficient  
de puternice pentru a provoca decesul.

Bateriile tip nasture mai mic încă pot produce 
daune, mai ales dacă sunt neutilizate.

Unde se găsesc aceste tipuri de 
baterii?
Copilul dumneavoastră poate găsi baterii tip 
nasture în lucruri precum:

  Telecomenzi de mici dimensiuni
  Brelocuri de la cheia mașinii sau dispozitive 
anti-pierdere pentru cheie

  Felicitări sau cărți muzicale
  Jucării cu luminițe și articole de joacă
  Lămpi de veghe
  Cântare digitale
  Termometre
  Jucării mai vechi din cutia cu jucării

Copiii pot găsi, de asemenea, baterii de rezervă 
care sunt depozitate la îndemână sau care au 
căzut din pachet.

Chiar și bateriile „plate” uzate încă păstrează 
suficientă sarcină pentru a fi periculoase.

Verificați-vă casa
  Căutați cu atenție bateriile tip nasture în casa 
dumneavoastră
  Nu lăsați produsele la îndemâna copilului 
dacă compartimentul bateriei nu este 
securizat
  Nu lăsați la îndemâna copilului nici bateriile 
de rezervă sau „plate”
  Aveți grijă la produsele ieftine de pe piețele 
online sau din magazinele locale cu reduceri. 
Acestea pot avea baterii tip nasture la care 
copilul dumneavoastră poate avea acces rapid

Copilul dumneavoastră a 
înghițit o astfel de baterie?

  Acționați imediat. Mergeți direct la urgențe 
sau sunați la 112 pentru o ambulanță. 

  Spuneți-i medicului că copilul dumnea-
voastră a înghițit o baterie tip nasture.

  Dacă aveți ambalajul bateriei sau produsul 
din care a ieșit bateria, luați-l cu 
dumneavoastră.

  Nu-i lăsați să mănânce sau să bea și nu îi 
faceți să vomite

Pot exista câteva simptome.  
Aveți încredere în instinctele dumneavoastră.
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