ATENÇÃO ÀS PILHAS-BOTÃO!
Nos dias 16 a 29 de junho assinala-se a Semana
Internacional da Segurança dos Produtos.
Sabia que todos os anos se registam acidentes
relacionados com pilhas-botão? Para que as
suas crianças não façam parte dessa estatística,
leia atentamente este alerta da Direção-Geral
do Consumidor.

O que são as pilhas-botão?
São pilhas do tamanho de moedas e que são utilizadas em dispositivos de controlo
remoto, tais como, comandos de carro, de garagem e de televisão, calculadoras,
aparelhos auditivos, balanças de casa de banho, relógios e brinquedos.
Estes equipamentos têm compartimentos próprios para colocar as pilhas-botão, só que
alguns podem ser facilmente abertos pelas crianças. Não podemos esquecer que a
tendência natural de uma criança é de levar os objetos à boca.

Quais são os perigos da sua
ingestão?
Se a criança engolir uma pilha-botão há o
perigo de a pilha ficar presa na garganta e
causar queimaduras graves (em menos de
2 horas) e até a morte.
Mesmo após a remoção da pilha-botão a
queimadura pode agravar-se.

Quais são os sintomas?
O diagnóstico pode ser muito
difícil, dado que os sintomas
podem ser similares aos de outras
doenças (tais como tosse, baba e
desconforto).

ATENÇÃO ÀS PILHAS-BOTÃO
Em Portugal, entre 2001 e 2013, ocorreram cerca de 100 acidentes.
Para que as suas crianças não façam parte da estatística de acidentes,
a Direção-Geral do Consumidor aconselha:

Guarde as pilhas-botão fora da vista e do alcance das crianças;

Mantenha equipamentos com pilhas-botão fora do alcance das
crianças, em especial, quando o respetivo compartimento para as
colocar possa ser facilmente aberto;

Deposite as pilhas na reciclagem que lhe é destinada e saiba que
mesmo sem carga podem ser perigosas;
Caso suspeite que a criança engoliu uma pilha-botão, dirija-se de
imediato às urgências do hospital. Nesta situação, não a deixe comer
ou beber e não lhe estimule o vómito.

PARTILHE ESTA INFORMAÇÃO!
Para demais informações sobre esta iniciativa consulte:
• www.consumidor.pt
• http://www.oecd.org/internet/consumer
• http://www.oecd.org/internet/consumer/consumerproductsafetyworkattheoecd.htm

