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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 1400:2013+A2:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 252 Výrobky pro
péči o dítě, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2019 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2014-02-25 a změnu A2 schválenou CEN
2018-04-23.

Tento dokument nahrazuje #EN 1400:2013+A1:2014$.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! " a # $.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu (M/264) uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu.

Tato norma spadá pod směrnici obecné bezpečnosti výrobků (GPSD), ale není potřebná příloha ZA,
protože GPSD není směrnicí nového přístupu a neobsahuje základní požadavky, na něž se tato
příloha odkazuje.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Šidítka se hodně používají v celé Evropě k uspokojení nenutričních sacích potřeb a pro uklidnění
dětí.

Jsou konstruována tak, aby mohla být v ústech kojenců a malých dětí po dlouhou dobu. Nehody,
z nichž některé byly smrtelné, se vyskytly v minulosti a hlavním účelem této normy je snížit riziko
budoucích nehod. Je třeba zdůraznit, že tato evropská norma nemůže odstranit všechna možná rizika
pro kojence a malé děti, které používají takové výrobky, a že dohled rodičů nebo pečovatelů má
prvořadou důležitost. Je nezbytné, aby všechna varování a instrukce stanovené v této normě byly
zřetelně uvedeny výrobcem, aby tak umožnil spotřebiteli ujistit se o tom, že šidítka jsou používána
správně a bezpečně.

Tato evropská norma harmonizuje minimální bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro šidítka.
Většina ustanovení byla převzata z dalších existujících národních a evropských norem.

Doporučuje se, aby se výrobci a dodavatelé řídili normami z řady EN ISO 9001 pro systémy řízení
kvality [1]. Je rovněž doporučeno, aby laboratoře pracovaly podle ISO/IEC 17025 Posuzování shody –
Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří [4].

Dále se považuje za správné, že některé organizace požadují srovnávací zkoušky. Navrhovaný plán
odběru vzorků a úrovně shody pro právě vyrobená šidítka jsou uvedeny v příloze E (informativní).
Tento postup může být použit jako dobrovolný typ schvalovacího postupu.

Do této normy nebylo zahrnuto nebezpečí alergie na latexové proteiny. Nicméně do této normy bylo
zavedeno ustanovení o informaci na obalu šidítek obsahujících přírodní kaučuk. Neexistují
publikované informace o senzibilizaci způsobené savičkami šidítek. Mimoto je mezi malými dětmi
a kojenci extrémně nízký výskyt alergie na latexové proteiny. Záležitost následné alergické reakce
vyplývající ze saviček z vulkanizovaného kaučuku bude znovu posuzována, jakmile budou dostupné
další informace.

Ftaláty nebyly začleněny do této normy, protože používání ftalátů ve výrobcích pro děti je zakázáno
nařízením REACH, příloha XVII [5].

Byla doplněna normativní příloha, která obsahuje překlady varovných vět do hlavních evropských
jazyků.

#Od vydání normy EN 1400:2013+A1:2014 technická komise zaznamenala, že některé z hodnot TDI
(hodnoty přípustného denního příjmu) použité k výpočtu limitů migrace určitých prvků ze šidítek,
jsou zastaralé. Při přípravě této změny technická komise přezkoumala všechny předchozí zdroje TDI,
aby zjistila současný stav znalostí.

Migrační limity pro arsen, baryum a nikl byly změněny tak, aby odrážely aktuální informace. Kromě
toho byly přidány migrační limity pro chrom VI a organický cín.

Technická komise také zahrnula požadavek na bisfenol A (BPA) v šidítkách založený na nejnovější
hodnotě TDI podle stanoviska EFSA z roku 2015 odchylku typu A z Francie.$



1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro šidítka, týkající se materiálů,
konstrukce, funkčních vlastností, balení a informací o výrobku.

Tato evropská norma je použitelná pro výrobky, které se podobají nebo slouží jako šidítka. Některá
šidítka mohou být uváděna na trh s dalšími funkcemi. Tato norma platí i pro tyto výrobky (některé
příklady jsou uvedeny v příloze C).

Tato evropská norma se nevztahuje na výrobky konstruované pro speciální zdravotnické aplikace,
např. takové, které se týkají Pierre-Robinova syndromu nebo předčasně narozených dětí (viz příloha
C).

Tato norma neplatí pro sosáky. Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení na sosáky jsou uvedeny
ve všech částech EN 14350 [2], [3].

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


