
OŚWIADCZENIE 
 

Informacja dotyczy następujących produktów: 
 

ISA LAUREN 
• GREY – EAN 5902581652263 
• BLUE – EAN 5902581652270 
• RED – EAN 5902581652287 

• TURQUISE – EAN 5902581652232 
• RED – EAN 5902581652249 
• GREY – EAN 5902581652256 

 
Sprzedawanych w okresie od 12.07.2017 do 31.12.2017. 
 
Informujemy o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia dziecka, które ma miejsce przy korzystaniu z wyżej 
wymienionych produktów. Zagrożenie jest spowodowane: 

• Niedostatecznym zabezpieczeniem przed wypadnięciem dziecka przenoszonego w pozycji poziomej 

• Niedostateczną sztywnością podparcia główki dziecka, które nie zapobiega odchylaniu głowy dziecka 

do tyłu 

• Brakiem zabezpieczenia czubka główki dziecka podczas przenoszenia w pozycji poziomej 

• Niedostateczną wytrzymałością produktu 

• Zaniżoną grubością folii opakowania. 

 

Zagrożenia polegają na ryzyku, że dziecko podczas przenoszenia wypadnie z nosidełka lub jego główka będzie 
opadać na różne strony, co może doprowadzić do poważnych urazów, albo że dziecko założy foliowy worek 
stanowiący opakowanie na głowę, na skutek czego poddusi się. 
W związku z tym apelujemy do osób będących w posiadaniu produktów o niezwłoczne zaprzestanie korzystania 
z nich. 
 
Należy pamiętać, że: 

• Twoja równowaga może być zakłócona ruchami Twoimi i dziecka 

• Zachowaj ostrożność podczas nachylania i wychylania się, gdyż może to powodować ryzyko 

wypadnięcia dziecka 

• Nosidełko przeznaczone jest dla dzieci, które potrafią samodzielnie utrzymać główkę  

• Starannie przytrzymuj dziecko podczas wkładania do nosidełka i wyjmowania z nosidełka, by zapobiec 

upadkowi dziecka 

• Należy przez cały czas mocno podtrzymywać dziecko, zwłaszcza jego główkę, by zapobiec 

niebezpiecznemu dla zdrowia odchyleniu główki dziecka oraz jego wypadnięciu z nosidła 

• Podczas użytkowania nosidełka należy przez cały czas obserwować dziecko 

• W przypadku dzieci z niską masą urodzeniową i problemami zdrowotnymi przed użyciem produktu 

należy skonsultować się z lekarzem 

• Nosidełko nie nadaje się do użytku podczas zajęć sportowych  

• Nosząc dziecko w nosidle nie wykonywać prac domowych, które mogłyby spowodować uszkodzenie 

ciała dziecka (np. prasowanie, gotowanie, picie gorących napojów, używanie ostrych narzędzi, itp.) 

• W związku z możliwością uduszenia zaleca się trzymanie torby poza zasięgiem dzieci. 
 

Na stronie produktów zostały opublikowane nowe instrukcje, z którymi należy się 
zapoznać. 
 


