
Mums med toarent

Varje år sker tusentals förgiftningstillbud i hemmen

med barn som får i sig kemikalier. Oftast gäller det

barn mellan tre och fyra år som smakat på 

rengöringsmedel av olika slag, till exempel

maskindiskmedel. Den vanligaste orsaken till

sjukhusvård är när barnen fått i sig bränsle, som

tändvätska och lampolja, vilket kan orsaka

kemisk lunginflammation. Riktigt allvarligt kan det

även bli när barn får i sig alkaliska ämnen, som ofta

finns i bland annat propplösare och ugns-
rengöringsmedel. Kylarvätska som inne-

håller etylenglykol kan ge svåra njurskador.

Tänk på!

En barnskyddande förpackning betyder inte att

den är helt säker, det betyder bara att den tar

längre tid att öppna.

Häll aldrig över kemikalier från originalförpackning

till annan förpackning.

Förvara kemikalier i låst skåp, eller annan plats

som barnet inte kan nå.

Håll uppsikt vid användandet, till exempel vid 

grillning, målning etc.

Vissa barnskyddande förslutningar slutar fungera

om de förvaras länge, på grund av att innehållet

påverkar plasten i korken/locket.

Barn är snabba. Omåttligt nyfikna. Och uppfinningsrika. Allt ska undersökas.
De kommer åt där vi trodde det var stängt. De öppnar förpackningar, burkar 
och flaskor med häpnadsväckande fingerfärdighet. Och stoppar i munnen!
För munnen är kanske det viktigaste sinnet av alla när omgivningen ska undersökas.

Så frågan är vem som hinner först.
Du eller det lilla barnet på upptäcktsfärd.

Vem 
hinner

först?



Kommunens miljökontor kontrollerar hur butikerna

i din kommun hanterar kemikalieprodukter, t ex att

de förvaras på rätt sätt och är försedda med barn-

skyddande korkar och lock. Du kan hjälpa till att

skapa en barnsäker miljö även i butikerna genom att

vara observant och alltid säga till när du ser risker.

Om olyckan är framme
ring 112 och begär 

giftinformationscentralen

Det är inte bara i hemmet som det sker 
förgiftningsolyckor med kemikalier.
I butiker ska kemikalier alltid förvaras 
oåtkomligt för barn och väl avskilt från 
mat och dryck. Giftiga kemiska produkter 
ska ha barnskyddande förpackning.
Tyvärr är det inte alltid så!

Farligt i
butiken 

Hjälp oss att skydda barnen!
Var observant!

Står lacknaftan så att barn kan nå? Förvaras

maskindiskmedlet bredvid frukostflingorna?

Kontrollera alltid direkt i butiken att flaskan,

burken eller förpackningen, som innehåller

riskabel kemikalie, har barnskyddande förslutning.

Om inte, säg till!

Om olyckan är framme
ring 112 och begär 

giftinformationscentralen

Kontakta miljökontoret i din 
kommun så får du information om
hur du kan påverka barnsäkerheten

hemma och i din butik.

Kommunlogotype
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