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 כיסא אוכל לתינוק

מוד בדרישות מכון התקנים הישראלי וזאת על מנת להגדיר את רמת הבטיחות כיסא אוכל לתינוק חייב לע
 הנדרשת מכיסא אוכל גבוה כדי להימנע מפגיעות העלולות להיות קשות.

 

 פגיעות אפשריות מכיסא אוכל גבוה:

ה מהכיסאנפילא.   
על מנת למנוע נפילה אפשרית, יש להקפיד על השגחה צמודה ככל שאפשר בעת שהפעוט יושב בכיסא. כמו 

פעוט למושב אך אינן לוחצות כן, חובה להשתמש ברתמות הכיסא ולוודא שהן צמודות ומצמידות את ה
.ומאפשרות תנועה חופשית  

 ב. התהפכות הכיסא
גופו של פעוט היושב על הכיסא ונמצא בתנועה של דחיפה, ניסיון לעמידה, הטיית גוף הצידה וכו', עלול 

לגרום לנפילת הכיסא הצידה כשהפעוט בתוכו. על מנת למנוע התהפכות הכיסא יש לבדוק את יציבותו, על 
 פי הכללים שמפורטים להלן.

חנק. הילכדות חלקי גוף, ג  
על מנת למנוע זאת, יש לרתום לפי מטה עד למצב של לכידת צוואר. עלול להחליק כפעוט שאינו רתום היטב, 

 את הפעוט כהלכה ולוודא מראש את תקינות הרתמות ואביזרי הסגירה.
 

:להלן מספר כללים שיסייעו בבחירת כיסא גבוה ראוי  -בדיקת מוצר לפני רכישתו   
  (14988לכיסא יש את אישור מכון התקנים הישראלי )תקן. 

 .לכיסא יש בסיס רחב ליציבות מרבית 

 .לא קיימת סכנת הילכדות אצבע, חלק בגד או אבר אחר 

 .לא קיימת סכנת פגיעה מקצה חד 

 .רצועות / רתמות שלמות ותקינות, מאפשרות רתמה קלה ופירוק מידי 

 משענת היד ומשענת יצה על המגש, לחיצה על משענת הגב, בדיקת יציבות הכיסא תיעשה על ידי לח
 ם.יהרגלי

 הידוק ונעילה(. כיסא מתכוונן עבורמנגנוני הרמה והנמכה ם של לבדוק את תקינות( 

 הליכון, יש לוודא שלגלגלים יש מנגנוני נעילה.-לכיסא 

 

 כללי בטיחות

 .לפעול על פי הוראות יצרן בכל הקשור לתחזוקת הכיסא והטיפול בו 

 ולכיסא במדבקה בה מצוין שם היצרן ופרטי לפעול על פי כללי הבטיחות של היצרן הכתובים ומוצמדים 
 .מזהיםה

 יש להקפיד על שימוש ברתמות האבטחה והתאמתם לגוף הפעוט על פי גילו 

 .יש להקפיד על נעילת המנגנון של כיסא גבוה מתקפל 

 .יש להקפיד על השגחה קרובה, בהתאם לגיל הפעוט והתפתחותו הגופנית 

  למושב בכוחות עצמו אלא בליווי צמוד ועזרתה של הסייעתאין לאפשר לפעוט לטפס על הכיסא ולהגיע 

 אין להישען על כיסא גבוה ואין להשעין עליו חפצים 

  מומלץ שלא להציב את הכיסא בקרבת קיר, דלת או רהיט אחר באופן שהפעוט ידחוף את הקיר או הדלת
 ויתהפך.

  וכד'.אין להציב את הכיסא בקרבת אלמנטים חדים, מכשירי חשמל, וילון, חבל 
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