
Terviseameti järelevalvetoimingute tulemusena kõrvaldati turult 2016. 

aasta augustist detsembrini järgmised tervisele ohtlikud tooted 

 

Hiinas toodetud mänguasi „Nukk Sparkle Girls Winter Fairy“ ei vastanud 

majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010 määruse nr 57 "Mänguasja 

ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ § 3 lõike 2 ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/20061 (REACH) XVII lisa kande 

51 nõuetele, kuna nuku kingad sisaldasid bis(2-etüülheksüül)ftalaati (DEHP) 

(CAS nr 117-81-7) koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 5 korda ning 

dibutüülftalaati (DBP) (CAS nr 84-74-2) koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 

125 korda. Ftalaadid on reproduktiivtoksilised ained, mis võivad pikaajalisel 

toimimisel olla kahjulikud suguvõimele. Ftalaate kasutatakse peamiselt plasti 

pehmendajana ehk plastifikaatorina. 

 

 

Hiinas toodetud mänguasi „Arstikomplekt 34x26 karbis“ ei vastanud majandus- 

ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010 määruse nr 57 "Mänguasja 

ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ § 3 lõike 2 ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/20061 (REACH) XVII lisa kande 

51 nõuetele, kuna mänguasja komplekti kuuluva stetoskoobi toru sisaldas bis(2-

etüülheksüül)ftalaati (DEHP) (CAS nr 117-81-7) koguses, mis ületab lubatud 

piirväärtust 71 korda ning dibutüülftalaati (DBP) (CAS nr 84-74-2) koguses, mis 

ületab lubatud piirväärtust 34 korda. Ftalaadid on reproduktiivtoksilised ained, 

mis võivad pikaajalisel toimimisel olla kahjulikud suguvõimele. Ftalaate 

kasutatakse peamiselt plasti pehmendajana ehk plastifikaatorina. 



  

 

Kõrvarõngad Parfois ei vastanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

nr 1907/20061 (REACH) XVII lisa kande 27 nõuetele, kuna kõrvarõnga nõel 

(kõrva läbiv ehteosa) sisaldas niklit (CAS nr 7440-02-0) koguses 1,2 μg/cm2 

nädalas, mis ületab lubatud migratsiooni piirväärtust (0,2 μg/cm2 nädalas) 6 

korda. Nikkel on tugev sensibiliseerija ning võib seetõttu põhjustada naha 

allergilist reaktsiooni.  

 

 

Hiinas toodetud mänguasi „Baby Mix püramiid“ ei vastanud majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 03.09.2010 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 a) nõuetele. Mänguasi võib põhjustada lämbumist, kuna testimisel 

eraldus üks neljast kinnituspulgast, mis mahtus väikeste osade silindrisse.  



 
 

 

 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.12.2006 määrus nr 1907/2006/EÜ, mis käsitleb kemikaalide 

registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa 

Kemikaaliamet 


