Kokhólkur til að mæla smáa hluti og leikföng í umhverfi barna þriggja ára og yngri
Börn á aldrinum 0-3 ára eru sérstaklega berskjölduð fyrir hættum í umhverfinu. Ein helsta hættan eru
smáhlutir sem börn eiga til með að stinga upp í sig, en hrökkvi þeir ofan í kok barnsins getur það valdið
köfnun.
Kokhólkur samsvarar koki barna yngri en þriggja ára
Til að mæla stærð hluta sem vafi leikur á hvort hugsanlega séu það smáir að valdið geta köfnun hjá
ungum börnum er notaður sérstakur kokhólkur sem samsvarar koki barna yngri en þriggja ára.
Leikfangið eða smáhluturinn er settur ofan í lóðréttan kokhólkinn án þess að beita þrýstingi. Hverfi
hluturinn allur ofan í kokhólkinn getur hann verið hættulegur börnum yngri en 3ja ára og ber að
fjarlægja.
Mynd: þvermál kokhólks, sbr. staðall ÍST EN 71-1:2005+A14:2011 – birt með leyfi Staðlaráðs.

Aldursviðvörun á leikföngum
Leikföng sem kunna að vera hættuleg börnum yngri en þriggja ára skulu vera með viðvörun þar að
lútandi ásamt því að varað skal við hættu sem fylgir leikfanginu og hvernig brugðist skuli við þeirri hættu.
Þetta ákvæði gildir ekki um leikföng sem vegna notagildis, stærðar, sérkenna, eiginleika eða af öðrum
augljósum ástæðum eru ekki ætluð börnum yngri en þriggja ára (beint úr leikfangareglugerð).
Dæmi um slíka viðvörun er áletrunin „Hæfir ekki börnum yngri en þriggja ára“ –vegna smáhluta. Einnig
getur slík viðvörun verið táknuð með merkinu
en þá þarf einnig að koma fram ábending um
hættuna sem viðvörunin lýtur sérstaklega að. Beri leikfang aldursviðvörun er líklegasta ástæðan fyrir því

sú að leikfangið, eða hluti þess, sé það smátt að það hverfi allt ofan í kokhólk og hæfi þ.a.l. ekki börnum
yngri en þriggja ára. Af þeim sökum er mikilvægt að ávallt séu valin leikföng sem hæfa aldri og þroska
barnsins.
Allar varúðarmerkingar á leikföngum sem markaðssett eru hér á landi eiga að vera á íslensku.
Aldursviðvörun hæfir ekki mjúkum leikföngum
Ofangreind aldursviðvörun á við um öll leikföng sem ekki eru ætluð börnum yngri en 3ja ára. Bangsar og
mjúkar tuskudúkkur eru leikföng sem eru ætluð öllum börnum óháð aldri og er því ekki þörf á
aldursviðvörun.

