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Terviseameti järelevalvetoimingute tulemusena kõrvaldati turult 6 tervisele 

ohtlikku toodet 

 

 

2017. aasta septembris, oktoobris ja novembris kõrvaldas Terviseamet turult 

järgmised tervisele ohtlikud tooted: 
 

1. Hiinas valmistatud mänguasi „Ty Rainbow“ (EAN 008421372232) ei 

vastanud majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010.a määruse nr 

57 "Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ § 3 

lõike 2 ning standardi EVS-EN 71-1:2015, "Mänguasjade ohutus. Osa 1: 

"Mehaanilised ja füüsikalised omadused" punkti 5.2 nõuetele. Mänguasi 

võib põhjustada lämbumist, kuna testimisel eraldus mänguasja saba ning 

avanes juurdepääs täidisele. 

 

 

 

2. Kanadas toodetud kosmeetikatoode Delon kehavõi kookose õliga (Body 

butter with coconut oil infused with bamboo, EAN 05933812583) ei 

vastanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 1223/20091 

kosmeetikatoodete kohta artikli 14 lõike 1 punktis d ja V lisa punktis 57 

sätestatud nõuetele, kuna sisaldas ainet metüülisotiasolinoon (CAS nr 2682-

20–4) koguses 0,0120%. Mittemahapestavates toodetes ei ole nimetatud 
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aine kasutamine säilitusainena lubatud. Metüülisotiasolinoon on 

sensibiliseeriva (allergiat tekitava) toimega aine. 

 

 

 

3. Hiinas valmistatud laste jalanõud Ciraf (EAN 008421372232) ei vastanud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/20061 (REACH-

määrus) XVII lisa kande 47 nõuetele, kuna sisaldab ainet kroom (VI) 18,1 

mg/kg, mis ületab lubatud piirväärtust 6 korda. Nahkosi sisaldavaid tooteid, 

mis puutuvad kokku nahaga, ei tohi turule viia, kui toote nahkosad 

sisaldavad kroom (VI), mille kontsentratsioon on 3 mg/kg (0,0003 % 

massist) naha kuivaine kogumassist või suurem. Kroom (VI) on 

sensibiliseeriva (allergiat tekitava) toimega aine. 
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4. Hiinas valmistatud nahkkindad KANGYU naistele (EAN 

6909246673662) ei vastanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 1907/20061 (REACH-määrus) XVII lisa kande 47 nõuetele, kuna 

sisaldab ainet kroom (VI) 110 mg/kg, mis ületab lubatud piirväärtust 36 

korda. Nahktooteid ja nahkosi sisaldavaid tooteid, mis puutuvad kokku 

nahaga, ei tohi turule viia, kui toote nahkosad sisaldavad kroom (VI), mille 

kontsentratsioon on 3 mg/kg (0,0003 % massist) naha kuivaine kogumassist 

või suurem. Kroom (VI) on sensibiliseeriva (allergiat tekitava) toimega 

aine. 

 

 

 

5. Venemaal valmistatud kõrvarõngad (EAN 2200000810083) ei vastanud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/20061 (REACH-

määrus) XVII lisa kande 27 nõuetele, kuna sisaldasid ainet nikkel (CAS nr 

7440-02-0) 2,1 μg/cm² nädalas, mis ületab lubatud migratsiooni piirväärtust 
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(0,2 μg/cm2 nädalas) 10,5 korda. Nikkel on tugeva sensibiliseeriva toimega 

aine ning võib seetõttu põhjustada naha allergilist reaktsiooni. 

 

6. Hiinas valmisatud muusikaline mänguasi „Little Pianist“ (EAN 

8714627545456) ei vastanud majandus- ja kommunikatsiooniministri 

03.09.2010.a määruse nr 57 "Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele 

vastavuse tõendamise kord“ § 3 lõike 2 ning standardi EVS-EN 71-1:2015 

"Mänguasjade ohutus. Osa 1: "Mehaanilised ja füüsikalised omadused" 

punkti 5.1 nõuetele. Mänguasi võib põhjustada lämbumist, kuna testimisel 

eraldus mänguasjal üks plastdetail, mis mahtus väikeste osade silindrisse.  

 

 


