
 

 
 

Δημοζίεςζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηηρ ΕΕ 

για μη αζθαλή πποϊόνηα πος γνωζηοποιούνηαι ζηο Σύζηημα Gras-Rapex 

Δελτίο 2 (07/01/2019 – 13/01/2019) 

Α/Α Πεπιγπαθή – Κίνδςνορ Φωηογπαθία 

1 Σεη θνπδνπλίζηξεο, κάξθαο SunLike, 
κνληέιν TS43778 (SL 84800-3E), κε 
γξακκνθώδηθα 8435234996317 θαη κε 
ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 
 
Κίνδςνορ πνιγμού από πηζαλή 
ελζθήλσζε κέξνπο ηεο θνπδνπλίζηξαο ζην 
ιαηκό ηνπ παηδηνύ ιόγσ ηνπ ζρήκαηνο θαη 
ηνπ κεγέζνπο ηνπ. 
 

 

2 Παηρλίδη δξαζηεξηνηήησλ, κάξθαο Toy 
Planet, κνληέιν TPSHT0PA318, κε 
γξακκνθώδηθα 6948310102189 θαη κε 
ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 
 
Κίνδςνορ πνιγμού από πηζαλή θαηάπνζε 
κηθξώλ θνκκαηηώλ πνπ απνζπώληαη από ην 
παηρλίδη. 
 

 

3 Μαγλεηηθό παηρλίδη ζε κνξθή ηδει, κάξθαο 
Toy Toy Toy, κε γξακκνθώδηθα 
9008034913823 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο 
ηελ Κίλα. 
 
Κίνδςνορ ηπαςμαηιζμού, διάηπηζηρ, 
λοίμωξηρ ή απόθπαξηρ ηνπ εληέξνπ ζε 
πεξίπησζε θαηάπνζεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ 
ελόο καγλήηε ή ελόο καγλήηε θαη ελόο 
κεηαιιηθνύ αληηθεηκέλνπ πνπ είλαη δπλαηόλ 
λα έιμε ην έλα ην άιιν. 
 

 

4 Μειάλη γηα δεξκαηνζηημία, κάξθαο Intenze 
Product Inc., κνληέιν SS226 θαη κε ρώξα 
θαηαζθεπήο ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. 
 
Χημικόρ κίνδςνορ από ηελ παξνπζία 
πςειήο ζπγθέληξσζεο θαξθηλνγόλσλ 
αξσκαηηθώλ ακίλσλ ζην κειάλη. 

 



 

Α/Α Πεπιγπαθή – Κίνδςνορ Φωηογπαθία 

5 Βξεθηθό πιεθηό έλδπκα, κάξθαο 
Creaciones Gavidia, κνληέια 3105 & 1109 
θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Ιζπαλία. 
 
Κίνδςνορ ζηπαγγαλιζμού από ηελ 
παξνπζία θνξδνληώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 
ιαηκνύ ηνπ ελδύκαηνο. 
 

 

6 Μαιαθό παξαγεκηζκέλν παηρλίδη, 
άγλσζηεο κάξθαο, κνληέιν  REF:39384, κε 
γξακκνθώδηθα 5901680393848 θαη κε 
ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 
 
Κίνδςνορ πνιγμού από πηζαλή θαηάπνζε 
ηεο βεληνύδαο πνπ απνζπάηαη από ην 
παηρλίδη. 
 

 

7 Σπξόκελν παηρλίδη κε παπάθηα, κάξθαο 
Toys Baby, κνληέιν NO.888-B1/501201, 
θσδηθό no. 130912501201, κε 
γξακκνθώδηθα 6925012010806 θαη κε 
ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 
 
Κίνδςνορ πνιγμού από πηζαλή θαηάπνζε 
κηθξνύ θνκκαηηνύ πνπ απνζπάηαη από ην 
παηρλίδη. 
Κίνδςνορ ζηπαγγαλιζμού από ηελ 
παξνπζία θνξδνληνύ ζην παηρλίδη ηνπ 
νπνίνπ ην κήθνο είλαη κεγαιύηεξν από ην 
επηηξεπόκελν. 
 

 

8 Μειάλη γηα δεξκαηνζηημία, κάξθαο Intenze 
Product Inc., κε θσδηθό SS250 θαη κε 
ρώξα θαηαζθεπήο ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. 
 
Χημικόρ κίνδςνορ από ηελ παξνπζία 
πςειήο ζπγθέληξσζεο θαξθηλνγόλσλ 
αξσκαηηθώλ ακίλσλ ζην κειάλη. 
 

 

9 Μειάλη γηα δεξκαηνζηημία, κάξθαο Intenze 
Product Inc., κε θσδηθό SS227 θαη κε 
ρώξα θαηαζθεπήο ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. 
 
Χημικόρ κίνδςνορ από ηελ παξνπζία 
πςειήο ζπγθέληξσζεο θαξθηλνγόλσλ 
αξσκαηηθώλ ακίλσλ ζην κειάλη. 
 

 



 

Α/Α Πεπιγπαθή – Κίνδςνορ Φωηογπαθία 

  10 Μειάλη γηα δεξκαηνζηημία, κάξθαο Intenze 
Product Inc., κε θσδηθό SS239 θαη κε 
ρώξα θαηαζθεπήο ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. 
 
Χημικόρ κίνδςνορ από ηελ παξνπζία 
πςειήο ζπγθέληξσζεο θαξθηλνγόλσλ 
αξσκαηηθώλ ακίλσλ ζην κειάλη. 
 

 

11 Μειάλη γηα δεξκαηνζηημία, κάξθαο Intenze 
Product Inc., κε θσδηθό SS224 θαη κε 
ρώξα θαηαζθεπήο ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. 
 
Χημικόρ κίνδςνορ από ηελ παξνπζία 
πςειήο ζπγθέληξσζεο θαξθηλνγόλσλ 
αξσκαηηθώλ ακίλσλ ζην κειάλη. 

 

12 Ξύιηλε θνύληα ζε κνξθή ζθάιαο, κάξθαο 
WOODY, κνληέιν 90126, κε γξακκνθώδηθα 
8591864901265 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο 
ηελ Τζερία. 
 
Κίνδςνορ ηπαςμαηιζμού και 
ζηπαγγαλιζμού ιόγσ ειαηησκαηηθήο 
θαηαζθεπήο ηεο θνύληαο. 
 

 

13 Καδέλα ζηήξημεο πηπίιαο, κάξθαο 
PLAYSHOES, κνληέιν Art.781734, κε 
γξακκνθώδηθα 4010952285574 θαη κε 
ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Γεξκαλία. 
 
Κίνδςνορ πνιγμού ηνπ παηδηνύ κε πηζαλή 
απόθξαμε ησλ αεξαγσγώλ ζε πεξίπησζε 
θαηάπνζεο πξνζαξηήκαηνο ηεο θαδέλαο 
ιόγσ κε ηθαλνπνηεηηθώλ νπώλ αεξηζκνύ.   

 

14 Μαιαθό παηρλίδη ζε κνξθή ειέθαληα, 
άγλσζηεο κάξθαο, κνληέιν LT313, κε 
γξακκνθώδηθα 5902496133734 θαη κε 
ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 
 
Κίνδςνορ πνιγμού από πηζαλή θαηάπνζε 
κηθξνύ θνκκαηηνύ πνπ απνζπάηαη από ην 
παηρλίδη. 
Κίνδςνορ βλάβηρ ζηελ αθνή από ηα ςειά 
επίπεδα έληαζεο ηνπ ήρνπ πνπ εθπέκπεη ην 
παηρλίδη. 

 



 

Α/Α Πεπιγπαθή – Κίνδςνορ Φωηογπαθία 

15 Σεη θνπδνπλίζηξεο, κάξθαο Weixingda, 
κνληέιν NO.999-33, κε γξακκνθώδηθα 
5902734392039 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο 
ηελ Κίλα. 
 
Κίνδςνορ πνιγμού ιόγσ κεησκέλεο 
αληνρήο ησλ θνπδνπλίζηξσλ, κε 
απνηέιεζκα λα ζπάλε εύθνια θαη λα 
απειεπζεξώλνπλ κηθξά θνκκάηηα ηα νπνία 
δύλαηαη λα θαηαπνζνύλ  από κηθξά παηδηά. 

 

16 Μπάια, άγλσζηεο κάξθαο, κνληέιν TP571, 
κε γξακκνθώδηθα 6438443004233 θαη κε 
ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 
 
Κίνδςνορ πνιγμού από πηζαλή θαηάπνζε 
ηεο βαιβίδαο πνπ απνζπάηαη από ηελ 
κπάια. 
Κίνδςνορ αζθςξίαρ ηνπ παηδηνύ ιόγσ ηνπ 
όηη ε ζπζθεπαζία έρεη πάρνο κηθξόηεξν ηνπ 
επηηξεπόκελν νξίνπ. 

 

17 Θεξκνθόξεο, κάξθαο Fatboy the Original 
B.V., κε ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 
 
Κίνδςνορ εγκαςμάηων ιόγσ 
ειαηησκαηηθήο θαηαζθεπήο ηεο 
ζεξκνθόξαο. 
 

 

18 Μαιαθό παξαγεκηζκέλν παηρλίδη, 
άγλσζηεο κάξθαο, κνληέιν NO:38944, κε 
γξακκνθώδηθα 5901680389445 θαη κε 
ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 
 
Κίνδςνορ πνιγμού από πηζαλή θαηάπνζε 
ηνπ πιηθνύ πνπ θέξεη ζην εζσηεξηθό ηνπ ην 
παηρλίδη. 
 

 

 


