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„Baltijas informēšanas kampaņa par bīstamajām vielām”
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Kur ir problēma?

Ko tu vari darīt?

Spermas kvalitātes pasliktināšanās, neauglība sievietēm, lielāks diabēta un vēža gadījumu skaits un aptaukošanās ir tikai dažas no veselības problēmām, kurās,
iespējams, vainojamas hormonu sistēmas bojātājvielas.
Tās traucē normālu hormonu darbību un īpaši bīstamas
ir svarīgos cilvēka attīstības posmos: augļa stadijā, zīdaiņa vecumā, agrīnā bērnībā un pusaudža gados. Pat
niecīgas devas šajos kritiskajos periodos var negatīvi
ietekmēt attīstību.
Šobrīd zināmas vairāk nekā 200 hormonu sistēmas bojātājvielas, piemēram, bisfenols-A, parabēni un ftalāti.
Šīs vielas ir daudzos ikdienas produktos un, tos lietojot, nonāk mūsu organismā. Vairākums šo vielu ir ļoti
noturīgas. Kaut arī pētījumi apliecina dažu bojātājvielu kaitīgumu, praktiski nav likumu, kas ierobežotu to
iekļaušanu produktos, izņemot dažus aizliegumus un
daudzuma limitēšanu konkrētās izstrādājumu grupās.

Tu vari pasargāt sevi un savus tuviniekus, rūpīgāk
izvēloties preces, ko izmantosi ikdienā. Tāpat tu vari
jautāt pārdevējam vai ražotājam par preces, piemēram,
rotaļlietu, mēbeļu un tekstilizstrādājumu sastāvu. Viņiem bez maksas 45 dienu laikā jāatbild, vai produkts
nesatur potenciāli bīstamas vielas.
Šajā bukletā apkopotas produktu grupas, kas var saturēt hormonālās sistēmas bojātājvielas. Te atradīsi arī
ieteikumus, kā izvēlēties mazāk kaitīgas alternatīvas.

Pārtika un tās iepakojums
Pārtikā galvenokārt ir pesticīdu ditiokarbamāta un vinklozolīna paliekas, taču no plastmasas iepakojuma tajā var nonākt arī
bisfenols-A. Lai aizsargātu bērnus, Eiropas Savienībā ir aizliegtas
bisfenolu-A saturošās polikarbonāta plastmasas zīdaiņu pudelītes. Pārtikā var būt arī konservanti propilparabēns (E216) un
butilētais hidroksianizols (BHA, E320) un iepakojumā izmantotie
plastmasas mīkstinātāji (ftalāti), kas bojā endokrīno sistēmu.
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• Pērc svaigu un neiepakotu vietējo pārtiku.
• Izvēlies organisko pārtiku, jo tajā nav pesticīdu palieku.
• Vairies no polikarbonāta izstrādājumiem, ko norāda ar apzīmējumu PC vai
.
Lieto stikla vai polietilēna (PE) taru.
• Neizvēlies pārtiku bundžās, jo tās parasti tiek izklātas ar bisfenolu-A saturošu aizsargslāni. Pētījumi rāda – šādi iepakotā pārtikā vai dzērienos arī ir atrodama šī viela.
• Ēdiena uzglabāšanai izmanto stikla, keramikas vai nerūsējošā tērauda traukus.
• Nesildi ēdienu plastmasas traukā mikroviļņu krāsnī.

Tekstilizstrādājumi,
apģērbs un apavi
Daudzi importētie tekstilizstrādājumi ir piesārņoti ar nonilfenoletoksilātiem. Šīs vielas ir aizliegtas Eiropā, taču daudzviet
Āzijā tās joprojām izmanto audumu apstrādē. No apģērba gan
tās var izmazgāt, taču tad līdz ar notekūdeņiem tās nonāk dabā.
Problemātiska ir uzdruka uz apģērba, jo arī tā var saturēt PVC
vai ftalātus. Apģērbs ar antibakteriālām īpašībām, piemēram,
apakšveļa, zeķes, var saturēt tributilalvu. Ftalāti un tributilalva
nereti ir arī gumijas zābakos, plastmasas iešļūcenēs un mitrumizturīgajā apģērbā.
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• Nepērc bērnu apģērbu ar PVC detaļām vai etilēnvinilacetāta
pārklājumu.
• Izvēlies gumijas zābakus un plastmasas iešļūcenes, kurās
nav PVC.
• Izvēlies apģērbu, kas izgatavots no organiskās kokvilnas vai
citiem dabiskajiem materiāliem, kā arī ar Oeko-Tex Standart
100 marķējumu vai ekomarķējumu.
• Nevalkā apģērbu ar antibakteriālām īpašībām.
• Jaunas drēbes pirms vilkšanas vienmēr izmazgā.

Bērnu kopšanas līdzekļi
un kosmētika
Ķīmiskie UV-filtri pretiedeguma un dienas krēmos, kā arī gandrīz
visos kosmētikas un bērnu kopšanas līdzekļos esošie parabēni
var kaitēt hormonu sistēmai.
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• Rūpīgi izpēti sastāvdaļas! Bērnu kopšanas līdzekļus, kuros ir
propilparabēni un butilparabēni, labāk atstāj veikalā.
• Nelieto pretiedeguma līdzekļus, kuros ir hormoniem kaitīgie
UV-filtri: 3-benzilidēna kampars, 4-metilbenzilidēna kampars,
4,4-dihidroksibenzofenons, benzofenons, etilheksilmetoksicinamāts. Izvēlies pretiedeguma līdzekļus ar minerālu UV-filtriem.
• Mazāk ir labāk! Bērnu kopšanas līdzekļus izmanto tikai tad,
ja tie patiešām ir nepieciešami.

Produkti bērniem
Bērni pasauli atklāj caur sajūtām – aptaustot un arī nogaršojot
lietas. Tāpēc tām nevajadzētu saturēt tādas kaitīgas vielas kā
PVC un bisfenols-A. Turklāt jāielāgo, ka mazuļi bāž mutē ne tikai
viņiem paredzētās mantas, bet visu, ko mājās atrod.
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• Izvēlies knupīšus, pudelītes, traukus un citus produktus,
kas nesatur bisfenolu-A. Jautā pārdevējam vai ražotājam, vai
noskatītie produkti nesatur šo kaitīgo vielu.
• Pārklāj plastmasas pārtinamo galdu, piemēram, ar dvieli, ko
var viegli izmazgāt.

Rotaļlietas
Rotaļlietās joprojām ir gana daudz kaitīgu vielu. Plastmasas
lelles un mīkstās plastmasas spēļmantas var saturēt hormoniem kaitīgos ftalātus, savukārt pūkainās lietas – bromētos
liesmu slāpētājus. Diemžēl ražotājiem nav jānorāda, ko tieši
viņi izmantojuši.

Padomi
• Izvēlies rotaļlietas no dabiskiem materiāliem vai arī tās, uz kurām
ir Oeko-Tex Standart 100 marķējums vai kāds ekomarķējums.
• Pirms liec iepirkumu grozā, pasmaržo rotaļlietu. Izstrādājumus
ar nepatīkamu, asu smaku atstāj veikalā.
• Nepērc mīkstas plastmasas rotaļlietas, kas nav paredzētas
bērniem līdz 3 gadu vecumam.
• Izmazgā auduma mantas, pirms dod bērnam.

Vispārīgie padomi
• Mazāk ir labāk! Pērc tikai to, ko tev patiešām vajag.
• Izvēlies produktus rūpīgi! Meklē tādus, uz kuriem ir ekomarķējums (ekopuķīte, Ziemeļvalstu
gulbis, Zilais eņģelis u.c.) vai Oeko-Tex Standart 100 marķējums, kā arī norādes, ka prece nesatur
polivinilhlorīdu (PVC), bisfenolu-A, ftalātus un parabēnus.
• Vairies no produktiem, kuros ir PVC (norādīts PVC vai

). Stikla un nerūsējošā tērauda pārtikas

iepakojums ir labāks nekā plastmasas.
• Regulāri vēdini telpas! Kaitīgās vielas var uzkrāties gaisā.
• Ņem talkā mūsu bukletus! Tie veltīti tīrīšanas līdzekļiem, bērnu kopšanas līdzekļiem, rotaļlietām,
kosmētikai, precēm remontam un mājas iekārtošanai. Vari tos lejuplādēt www.padomapirmsperc.lv.
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Bromētie liesmu
slāpētāji

a: Norādīts uz produkta, izpēti sastāvdaļas vai produkta instrukciju.
b: Nav tieši norādīts, tāpēc jautā ražotājam, vai viņa produktos nav hormonu sistēmas bojātājvielu.

Kā norādītas uz produkta

BPA, var tikt norādīts arī kā PC vai kods 7
(ar šo kodu var būt apzīmētas ne tikai
šāda veida plastmasas)
Tieši nenorāda, vairies no produktiem,
uz kuriem minēts PVC vai kods 3
Benzophenone-3, 3-benzylidene camphor, 4-methylbenzylidene-camphor, 4,4-dihydoxy- benzopheone,
benzophenone, ethylhexyl methoxycinnamate
Kosmētikā: butilparabēns, propilparabēns
Pārtikā: E214, E215, E218, E219
Jautā ražotājam
Jautā ražotājam

TAVAS PIEZĪMES
Lai neaizmirstu, šeit vari pierakstīt noderīgu informāciju, piemēram, veikalu adreses vai mājaslapas, kur nopērkamas ekopreces, labus padomus vai draugu ieteiktos «zaļos» produktus.

Kosmētika

Mājas uzkopšanas līdzekļi

Bērnu kopšanas produkti

Preces mājai un remontam

Rotaļlietas

Endokrīnās sistēmas
bojātājvielas ikdienas
produktos
padomapirmsperc.lv

Izdots ar WECF atļauju. Par saturu atbild Baltijas
Vides forums, un tas neatspoguļo Eiropas Savienības
oficiālo viedokli. © Baltijas Vides forums, 2013

Buklets izdots projekta „Baltijas informēšanas kampaņa par bīstamajām
vielām” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Komisijas finanšu instruments
LIFE+ (projekta Nr. LIFE 10 INF/EE/108).
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