
  

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιδικές φόρμες, κάτω μέρος, μάρκας TQF 

Collection, μοντέλο 11-25-821, με κωδικό 

κατασκευής 956210 και με χώρα 

κατασκευής το Πακιστάν. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελεύθερων κορδονιών που 

δένουν στη περιοχή της μέσης τα οποία 

έχουν μήκος μεγαλύτερο των 14 εκ.  

 

 

2 Παιχνίδι σετ με μαγνητικά σφαιρίδια 

άγνωστης μάρκας, μοντέλο SW2021-4 και 

με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 

λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 

περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του 

ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός 

μεταλλικού αντικειμένου που είναι δυνατόν 

να έλξει το ένα το άλλο. 

 

 

3 Παιδικό αδιάβροχο, ολόσωμο ένδυμα με 

κουκούλα, μάρκας KIDSCARE, μέγεθος 92 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 

στην κουκούλα του ενδύματος τα οποία 

απαγορεύονται. 
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4 Παιχνίδι σετ με μαγνητικά σφαιρίδια 

άγνωστης μάρκας, μοντέλο BY - 1C5NI, με 

κωδικό κατασκευής 62620 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 

λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 

περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του 

ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός 

μεταλλικού αντικειμένου που είναι δυνατόν 

να έλξη το ένα το άλλο. 

 

 

5 Καφετιέρα μάρκας IKEA – Metallisk, με 

γραμμοκώδικα 70360225 και με χώρα 

κατασκευής την Ελβετία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού και 

εγκαυμάτων από πιθανή υπερθέρμανση 

και εκτόνωση της συσκευής, λόγω της 

ελαττωματικής κατασκευής της. 

Εντοπίστηκε στην Κύπρο. Έγινε 

εθελούσια ανάκληση από την εταιρεία 

H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD 

και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι 

ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 

ασφάλεια των καταναλωτών. 
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6 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι – 

μονόκερος μάρκας Tollkühn Shoppartner, 

μοντέλο 90587, με γραμμοκώδικα 

8711252080888 και με χώρα κατασκευής 

την Ινδονησία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

του μικρών κομματιών, που αποσπώνται 

από τον μονόκερο. 

 

 

7 Προστατευτικό κιγκλίδωμα κρεβατιού 

μάρκας FreeON, μοντέλο 40352, με 

κωδικό κατασκευής 2021/12, με 

γραμμοκώδικα 3830075040352 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού, από πιθανή 

πτώση του παιδιού λόγω ελαττωματικής 

κατασκευής του κιγκλιδώματος και μη 

συμμόρφωσης του με το σχετικό πρότυπο 

ασφαλείας που εφαρμόζεται για αυτά τα 

προϊόντα. 
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8 Προστατευτικό κιγκλίδωμα κρεβατιού 

μάρκας FreeON, μοντέλο 40345, με 

γραμμοκώδικα 3830075040345 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού, από πιθανή 

πτώση του παιδιού λόγω ελαττωματικής 

κατασκευής του κιγκλιδώματος και μη 

συμμόρφωσης του με το σχετικό πρότυπο 

ασφαλείας που εφαρμόζεται για αυτά τα 

προϊόντα. 

 

 

9 Προστατευτικό κιγκλίδωμα κρεβατιού 

μάρκας FreeON, μοντέλο 40369, με 

γραμμοκώδικα 3830075040369 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού, από πιθανή 

πτώση του παιδιού λόγω ελαττωματικής 

κατασκευής του κιγκλιδώματος και μη 

συμμόρφωσης του με το σχετικό πρότυπο 

ασφαλείας που εφαρμόζεται για αυτά τα 

προϊόντα. 
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10 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι μάρκας 

home&you, μοντέλο 53240-BRA-MAGNE-

BN, με γραμμοκώδικα 5901162857837 και 

με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

του μικρών ματιών, που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 

 

 

11 Παιχνίδι δημιουργίας φουσκάλων μάρκας 

K-toys, μοντέλο H95148, με κωδικό 

παραγωγής S671148, με γραμμοκώδικα 

4250552109768 και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Μικροβιολογικός κίνδυνος από την 

παρουσία αερόβιων μεσόφιλων 

μικροοργανισμών στο υγρό. 

 

 

 


