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ALERTA DE SEGURANÇA
Registam-se anualmente, a nível mundial, mais de 16 000
casos* de pessoas (principalmente crianças) expostas a
produtos químicos contidos em cápsulas de detergente para
a roupa.
As cápsulas de detergente líquido para a roupa contêm
detergente concentrado para uma única utilização. O
conteúdo das cápsulas, protegido por uma película
solúvel, é libertado quando entra em contacto com a
água durante a lavagem.
As cápsulas são pequenas, suaves ao toque e muitas
vezes coloridas sendo por isso apelativas para as

crianças, especialmente as mais novas, que são
tentadas a colocá-las na boca ou a brincar com elas.
As cápsulas podem rebentar na mão das crianças,
especialmente se estiverem molhadas. Podem
também dissolver-se rapidamente com a humidade
e rebentar na boca das crianças, em menos de dez
segundos, causando lesões graves.

O QUE PODE ACONTECER …
Em caso
de ingestão:
vómitos severos,
tosse, problemas
respiratórios,
náuseas, letargia e
erupção cutânea

Em caso de

contacto com
os olhos:

conjuntivite, dor
nos olhos e irritação
ocular

Em caso de

contacto com
a pele: erupção

cutânea, irritação da
pele e queimaduras
químicas

MENSAGENS DE SEGURANÇA PARA PAIS E EDUCADORES
GUARDAR EM SEGURANÇA

Guarde sempre estes produtos em
locais altos, fora do alcance e da vista
das crianças

Se os guardar em armários acessíveis
às crianças, assegure-se de que os
mesmos são fechados à chave

Mantenha as cápsulas na embalagem
original, que deve estar corretamente
fechada

UTILIZAR EM SEGURANÇA

Leia atentamente os rótulos da
embalagem

Não utilize as cápsulas se houver
crianças por perto e nunca permita
que estas as manuseiem

Nunca deixe as cápsulas fora da
embalagem

Nunca fure, quebre ou corte as
cápsulas

Feche corretamente a embalagem
após cada utilização

O QUE FAZER EM CASO DE EXPOSIÇÃO

Se a cápsula for colocada na
boca, lave a boca e a cara
da criança abundantemente
com água

Não induza o vómito

Se a criança tiver líquido da
cápsula perto dos olhos ou
nas mãos, lave cuidadosa e
abundantemente com água

Telefone ao seu médico,
ou contacte o Centro de
Informação Antivenenos
– CIAV (tel. 808 250 143),
ou recorra aos serviços de
urgência hospitalar.
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* Número total de exposições a substâncias químicas contidas em cápsulas de detergente para a roupa, registado nos últimos anos (2012, 2013 ou 2014) e com base nos
dados disponíveis nos seguintes países: Alemanha, Austrália, Bélgica, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos da América, Estónia, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália,
Japão, Letónia, Portugal, Reino Unido e República Checa.

