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HELBURUAK  

AURKEZPENA  

Osasuna eta segurtasuna kezka-iturri garrantzitsuak izaten dira, batez ere, haurrei dago-

kienez. Eguneroko bizitzan hamaika arrisku-egoera izan ditzakegu. Arrisku horiei aurrea 

hartu eta saihesten ikastea oso garrantzitsua da.  

 
Adin bakoitzean arrisku espezifikoak izaten dira (kolpeak, erorikoak, harrapatzea, intoxika-
zioak...), baina gehientsuenak aurreikusteko modukoak dira, eta beraz, saihets daitezke. 

Gaur egun, gainera, moda eta teknologia berrien eraginez gazteen artean arrisku berriak ere 

sortzen dira; hala nola, tatuajeak, piercing-ak, telefonia   

 
Kontsumitzaile diren aldetik, ikasleek erabiltzen eta kontsumitzen dituzten produktuei bu-
ruzko informazio argia jasotzeko eskubidea dute: nola manipulatu behar diren, edo produk-

tuak berak izan ditzakeen arriskuei buruzko oharrak. Baina aldi berean, erosten dituzten 
produktu guztiei buruzko informazioa lortzeko ohitura ere eskuratu behar dute, produk-

tuak egoki erabili eta, azken batean, arrisku-faktore oro saihestu.  

 
Izan ere, adin horietan gertatzen diren istripu gehienak behar ez bezala erabiltzeagatik 

gertatzen dira, informaziorik ez izateagatik edo kontuz ez ibiltzeagatik. Hori dela-eta, gure 

eskubideak aldarrikatzeaz gain, gure betebeharrak bete ere egin behar ditugu.  
 

HELBURU OROKORRA  

 
Produktu eta egoera arriskutsuak identifikatzeko eta norberak bere burua zaintzeko neu-
rriak hartzeko behar diren oinarrizko gaitasunak eskuratzea.  

 
HELBURU ESPEZIFIKOAK  
 

 Produktu eta egoera arriskutsuak identifikatzen ikastea.  

 Arriskuaz ohartarazteko sinbolo ohikoenak ezagutzea.  

 Istripuen prebentziorako neurriak eta produktu jakin batzuen erabileran eta kontsu-

moan aplikatu beharreko segurtasun-neurriak ezagutzea.  

 Kontsumo-produktuak erosteko garaian, osasuna eta segurtasuna izateko eskubidea 

aldarrikatzen ikastea.  

 Osasuna eta segurtasuna sustatzeko garaian erantzukizunaren zati bat euren gain da-

goela konturatzea.  

 Norberak bere burua zaintzeko jarraibideak ikastea.  

Ikasleen garapen pertsonalerako eta herritar aktibo bihurtzeko beharrezkoak diren oina-

rrizko gaitasunak landuko dituzte ikasleek, eskola-curriculumaren oinarrizko 4 zutabeetan 

oinarrituta (jakiten ikastea, egiten ikastea, elkarrekin bizitzen ikastea eta izaten ikastea).  

OINARRIZKO GAITASUNEKIKO LOTURA  
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Osasuna eta segurtasuna izateko eskubidea  

INFORMAZIOA  

Kontsumitzaile eta erabiltzaile ororen oinarrizko eskubidea da osasuna eta segurtasuna 

izatea. Eskubide hori honako arau hauetan jasota dago: Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen 
Euskal Estatutuan (abenduaren 22ko 6/2003 Legea) eta Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen 

Defentsarako Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen azaroaren 16ko 1/2007 
Errege Dekretuan. Horretaz guztiaz gain, kontsumo-produktuei dagokienez, kontsumitzai-
leen osasuna eta segurtasuna bermatzea xede duten hainbat lege-eskakizun bete behar 

dituzte; produktuen segurtasun orokorrari buruzko abenduaren 26ko 1801/2003 Errege De-

kretuan bilduta daude.  

 
Ezein produktu, jarduera edo zerbitzuk ezin du arriskurik eragin gure osasunean edo se-

gurtasunean, kontsumitzaile eta erabiltzaile garen aldetik.  

 
PRODUKTU SEGURUA honako hau da: baldintza normaletan erabilita, eta erabiltzeko, man-

tentzeko eta iraupeneko baldintzak kontuan izanik, arriskurik ez duena edo arrisku oso txi-

kiak dituena, betiere honako hauek aintzat hartuta:  
 

Produktuaren ezaugarriak 
Produktuak duen informazioa. 
Beste produktu batzuetan duen efektua. 

Aurkezpena eta produktuarekin batera dagoen publizitatea. 
Aurreikus daitezkeen hartzaileak, arreta berezia emanez haurrei eta adinekoei 

 

Legediaren arabera, zuzeneko salmentako produktu guztiek nahitaez ohartarazi behar 

dute produktuak edo produktua osatzen duten zatiek izan dezaketen arriskua, erabiltzean 
arriskurik aurreikusi baldin bada; etiketan gutxieneko informazio bat ere nahitaez ager-

tuko da.  

Arriskuak murriztea  

Arriskua zera da, kaltea egin dezakeen egoera, ekintza edo baldintza bat. Gure erantzuki-

zuna da kalte hori saihesteko prebentzioko eta segurtasuneko neurriak martxan jartzea. 
Adingabeek esperientzia eta ahalmen askoz ere txikiagoak dituzte ekintzen ondorioak aurrei-

kusteko eta horregatik kalteberagoak dira. Zenbat eta txikiagoak izan adinari dagokionez, 
orduan eta kontu handiagoz ibili beharko dugu, baina aldi berean, haurren aurreikuspen-
gaitasuna garatu beharko dugu, arriskuak identifikatzeko eta beren burua babesteko neu-

rriak hartzeko gai izan daitezen.  

Horretarako, PRODUKTUAK ETA ZERBITZUAK ERABILI ETA KONTSUMITZEKO GARAIAN 

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEN JAKITEKO, SEGURTASUN NEURRIAK BEHAR BEZALA BA-
LIATZEKO ETA NORBERAK BERE BURUA ZAINTZEKO JARRAIBIDEAK BETETZEKO behar di-

ren jakintza, trebetasun, abilezia, jarrera eta balioez baliatuko dira.  
 

 

* Tailer didaktiko bakoitzari dagokion artxiboan taula bat kontsulta daiteke; taula horretan, jarduera osa-

garrien eta oinarrizko gaitasunen arteko lotura agertzen da.  
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Hona hemen askotan erabiltzen ditugun produktuetan agertzen diren sinboloak, arriskuez 
ohartarazteko:  

Adibidez:  

 Arriskuak identifikatzen dituzten seinale eta sinboloak kontuan izatea.  

 Eremu arriskutsuetan ez jolastea (eskailerak, errepideak ).  

 Txikienen jolas-eremuak errespetatzea.  

 Produktuak erabiltzeko jarraibideei kasu egitea beti.  

 Ura eta elektrizitatea bateraezinak direla gogoratzea.  

 Babesgarriak erabiltzea (kaskoa, belaunetakoak eta abar) erortzeko arriskua duten 

kirolak egiterakoan.  
 

Arriskuaz ohartarazteko sinboloak  

LEHERGARRIA 

Produktua lehertu egin daiteke beroarekin ukipenean. 

SUKOIA 

Sua hartzen du erraz. 

ERREGARRIA 

Beste substantzia batzuen errekuntza eragin edo erraztu eta sutea edo 

leherketa eragin edo areagotu dezake. 

ARRISKUTSUA INGURUNE URTARRERAKO 

Produktua toxikoa edo kaltegarria izan daiteke uretako organismoentzat. 

 

TOXIKOTASUN LARRIA 

Produktua larruazala ukituz gero, inhalatuz gero edo irentsiz gero guztiz 

toxikoa dela ohartarazten du, eta hilgarria izan daitekeela. 

KORROSIBOA 

Produktuak erredura larriak eragin ditzake larruazalean eta begietako 

kalteak. 
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Jostailuak  

Jostailu segurua honako hau da: "14 urtez azpiko haurrek jokatzeko erabil dezaten berariaz 
sortutako produktua." Jostailuen kasuan, honako datu hauek adierazi beharko dituzte enba-
lajean, etiketan edo liburuxkan:  

 

Produktuaren izena eta marka.  
Enpresa fabrikatzailearen edo inportatzailearen izena eta 
helbidea.  
Argibideak, oharrak, eta instalazioaren inguruko gomendi-
oak, erabilera eta mantentzea, maneiua, manipulazioa, 
arriskugarritasun- edo segurtasun-baldintzak, betiere in-
formazio hori produktuaren erabilera egokia eta segurua egiteko beharrezkoa 
bada.  
Gehieneko potentzia, elikatze-tentsioa eta energia-kontsumoa 
aparatuaren ohiko funtzionamenduan energia elektrikoa erabil-
tzen duten produktuen kasuetan.  
CE ikurra (Erkidegoko araudiaren arabera segurtasuneko oinarrizko 
eskakizunak betetzen direla adierazten duen Ziurtagiria).  

 
 

Haurrek modu seguruan jolasten jakitea funtsezkoa da, baita arriskuak saihesten jakitea 
ere, arriskurik agertuz gero. Horretarako, hainbat arau finkatu behar ditugu:  
 

Ez jolastu jostailu hondatuekin (puskatuak, punta zorrotzak dituztenak ).  

Ez jolastu toki arriskutsuetan (eskailerak, errepideak ).  

Erabili egokiro jostailuak.  

Erabili beti arriskuak saihesteko behar diren osagarriak Irakurri beti erabiltzeko 

jarraibideak eta kontuan izan oharrak.  

Ikasleek sinbolo horiek ezagutu behar dituzte, eta produktu horien arrisku-maila area-

gotu dezaketen egoerak saihestu.  

 
Argibide horietaz gain, euren inguruan egon daitekeen arrisku baten berri ematen duten 
seinaleak identifikatzen jakitea ere garrantzitsua da. Seinale horiek triangeluarrak izan 

ohi dira. Adibidez:  

Arrisku elektrikoa  Arriskua, oro har  
 

TOXIKOTASUNA 

Produktuak honako hau eragin dezake: toxikotasuna, larruazalaren eta 

begien narritadura, arnasketarako narritadura, logalea edo zorabioak. 

ARNASKETAREN BIDEZ ARRISKUTSUA 

Produktuak oso eragin kaltegarriak izan ditzake osasunerako arnasketaren 

bidez. 
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Piercingak eta tatuajeak  

Moda berriekin batera, arrisku berriak ere sortu dira eta aurrea hartu behar zaie. Gazte as-
kok piercingak eta tatuajeak egin nahi izaten dituzte baina, kasu askotan, ez dute jakiten 
arriskuak izan ditzaketela.  

 
PIERCINGa edo gorputza zulatzea; gorputza eraztun, uztai edo bestelako 
apaingarriekin apaintzeko prozesua da eta apaingarri horiek gorputzari 
atxikitzeko, azala, mukosak edo bestelako ehunak zeharkatzen 
dira.  
 

TATUAJEA marka edo marrazki iraunkorra da; larruazalean egiten da pigmentu 
disolbaezinak sartuz.  
 
DERMOPIGMENTAZIOA edo MIKROPIGMENTAZIOA: gorputzaren toki jakin batzuetan 
(hala nola, ezpainetan, bekainetan edo begien inguruan) larruazalaren azpian pigmentuak 
eta koloratzaileak sartzea hilabete edo urte batzuetarako.  
 
Arriskuak:  
 

Infekzioak, onddoak, herpesak, alergiak, hepatitisa, baita HIESaren birusa ere.  
Piercingen kasuan: urratuak, odol-jarioak, fisurak hortzetan, lesioak nerbio eta 
arterietan   
Tatuajeen kasuan: azaleko gaixotasunak, hemofilia, epilepsia edo taupada-

markagailua duten pertsonetan arriskutsua izan daiteke osasunarentzat  
 

Prebentzioa:  
 

 Ongi pentsatu eta informatu erabakia hartu aurretik. Tatuajeen kasuan, kontuan 
izan tatuajeak ezabatzeko teknikak garestiak eta mingarriak direla, denbora luze 
eskatzen dutela eta ez direla erabat eraginkorrak.  

 Egiaztatu hautatu den zentroak jarduera hori egiteko baimena duela eta higienea-
rekin eta osasunarekin loturiko arauak betetzen dituela.  

 Ziurtatu tatuajea edo piercinga egiten duen pertsonak maskara eta eskularruak 
erabiltzen dituela, eta erabiltzen duen materiala esterilizatua eta behin erabiltze-
koa dela.  

 Piercingaren kasuan, aukeratu material hipoalergenikoak (urrea, zilarra, titanioa, 
altzairu kirurgikoa edo plastikoa).  

 Eskatu eta gorde faktura. Erreklamaziorik egin behar izanez gero, be-
harko dugu.  

 Egin ondoren, kasu egin azalaren eremu hori zaintzeko profesionalak emandako 
gomendioei. Arazorik izanez gero, joan medikuarengana berehala.  

 
TATUAJEEN ETA PIERCINGEN aplikatzaileak INFORMAZIO DOKUMENTU bat eman beharko 
dio erabiltzaileari aldez aurretik; dokumentu horretan honako datu hauek, gutxienez, agertu 
beharko dute:  

 
1. Establezimenduan aplikatzen diren praktiken ezaugarriak.  
2. Zer higiene-neurri hartuko diren.  
3. Aplikazio iraunkor eta ezabaezinen kasuan, iraunkorrak eta ezabaezinak direla aipa-
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KOSMETIKOA produktu bat da eta azalarekin kontaktuan jartzen da 
usainak garbitu, eman edo zuzentzeko, azala babesteko edo azalaren 
itxura aldatzeko. Behar ez bezala erabiliz gero osasunarengan eragin 
negatiboa izan dezakeela.  
 
Hona hemen kosmetikoak erosi eta erabiltzeko gomendioak:  

 
Ezagutu norberaren azal mota eta erosi kosmetiko egokiak.  
Ongi informatu erabili behar diren kosmetikoen gainean.  
Erosi etiketa behar bezala duten kosmetikoak soilik.  
Kontuan izan produktuen iraungitze-data. 30 hilabetetik beherako irau-
pena baldin badu, sinbolo baten bidez adierazi behar da ontzia irekitzen 
denetik kontatzen hasita zenbat hilabetez erabil dezakegun kosmetikoa 
inolako arriskurik gabe.  
Kasu egin erabiltzeko jarraibideei eta oharrei.  
Ez partekatu kosmetikorik.  
Ez erabili behar baino kantitate handiagoa ilerako produktu eta pinturetan.  

Teknologia Berriak  

4. Egiten diren praktika guztien kontraindikazioak.  
5. Arazo ohikoenak.  
6. Garatzen den praktika bakoitzaren aplikazioaren ostean behar diren zainketak.  

7. Praktika gauzatu aurretik ALDEZ AURREKO BAIMENA sinatu behar duela adieraztea 

erabiltzaileari. Adin txikia edo desgaitua baldin bada, aitaren, amaren, tutorearen edo 
legezko ordezkariaren sinadura beharko da  

 
Tatuajeak, mikropigmentazioa edo gorputz-zulaketak egiten dituzten establezimenduetan 
honako dokumentu hauek jendaurrean eta ongi ikusteko moduan izan behar dituzte: 
praktika horiek egiteko baimena ematen duen udal-lizentzia, eta establezimenduan lan 
egiten duten aplikatzaileen zerrenda, titulazioa edo prestakuntza adierazita.  

 
Urriaren 11ko 285/2005 Dekretuaren bidez tatuajeak, mikropigmentazioa, gorputz zula-
tzea eta antzeko beste teknika batzuk gauzatzen dituzten establezimenduetan instala-
zioek, ekipamenduek eta erabiliko diren materialek bete behar dituzten baldintzak arau-
tzen dira, bai eta jarduera gauzatzeko higiene-baldintzak, aplikatzaileen formazioa eta 
erabiltzaileentzako informazioa ere.  

Kosmetikoak  

ERGONOMIA ORDENAGAILUAREN AURREAN  
 

Bizkarrean, ikusmenean, eskumuturrean... arazorik sor ez dadin, ordenagailuaren au-
rrean nola kokatu behar den ikasi behar da.  
 

Gogoan izan 45 minututik behin 10 minutuko atsedena egitea komeni dela, zutitu eta 

begiekin pantailatik kanpora begiratzea.  
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MUSIKA ERREPRODUZIGAILUAK ETA ENTZUMENA GALTZEA  
 

MP3ek, MP4ek, iPod-ek eta, oro har, audifonoen bidez musika entzuteko gailu guztiek de-
sabantaila bat dute: entzumena arriskuan jartzen dute bolumen oso handian edo ordube-
tez baino gehiagoz jarraian entzuten bada.  
 
Osasunari kalterik ez egiteko, gehienez 60 dB-eko bolumena jartzea gomendatzen da. 
Dena den, MP3ekin 115 dB-era ere irits daiteke, entzumena arriskuan jarriz; izan ere, 85 
dB-etik gorako soinuek entzumenean eragiten dute eta, zenbait kasutan, konponbiderik 
gabe, gainera.  

 

OSASUNA ETA TELEFONO MUGIKORRAK  
 
Telefono mugikorrek erradiazioak emititzen dituzte; potentzia txiki-
koak dira, baina hala ere, gorputzetik oso gertu egoten dira. Horrega-
tik, hobe da gorputzetik oso gertu ez eramatea, eta oso maiz erabil-
tzen bada, esku libreko sistema bat erabiltzea komeni da, hitz egiten 
dugun bitartean gorputzetik urruntzeko.  
 

Zenbait tokitan (ospitaletan edo hegazkinetan) debekatuta dago telefono mugikorrak era-
biltzea, baina debeku horrek badu arrazoi bat: tresnerian interferentziak eragin ditzakete, 
norberari eta besteei ere ondorio larriak eragiteko arriskua izanik.  

Monitorearen goiko ertza 

begien maila berean edo 

zertxobait beherago. 

Burua/lepoa zuzen. 

Sorbalda erlaxatuta. 

Besaurrearen eta be-

soaren artean 90º 

edo gehixeago. 

Besaurreak, eskumu-

turrak eta eskuak 

lerro zuzena osatu 

behar dute. 

Ukondoa gorputzari 

itsatsita. 

Izterraren eta bizka-

rraren artean 90º edo 

gehixeago. 

Eserlekuaren eta belaunen artean tartetxoa. 

Izterraren eta bizka-

rraren artean 90º edo 

gehixeago. 

Oinak lurrean edo 

oin-euskarri ba-

ten gainean. 

Sagua/sarrerako 

gailuak teklatutik 

gertu. 
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 BALIABIDEAK  

Informazio-gidak  
 

 KONTSUMITZAILEAREN ETA ERABILTZAILEAREN GIDA 

Eusko Jaurlaritza. Kontsumo Zuzendaritza. 2007.  
 

 KONTSUMO ARDURATSUAREN GIDA 

Eusko Jaurlaritza. Kontsumo Zuzendaritza. 2009.  

 

 HERRI BABESEKO OINARRIZKO GIDALIBURUA. 
   Eusko Jaurlaritza. Herrizaingo Saila. 2001.  

 

Material didaktikoak  
 

 MENDIAN BETE BEHARREKO BABES NEURRIAK 

Eusko Jaurlaritza. Herrizaingo Saila. 2008.  
Unitate didaktikoak.  

 

 AUTOBABESA URETAN 

Eusko Jaurlaritza. Herrizaingo Saila. 2008.  
Unitate didaktikoak.  

 
 ASMATU JOPUNTUAN, ZURE SEGURTASUNA DAGO JOKOAN 

Kontsumitzailearen Hezkuntza Sarearen barruan egindako materiala. 2003.  
10 gai lantzen dira, eta, bereziki, produktuen segurtasuna aztertzen da. Ikasleentzako 
koadernoak eta irakasleentzako koadernoak daude. Bigarren Hezkuntzarako gomenda-
tzen da.  

 CONSA3 KOSMETIKOAK  

Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo Zuzendaritza. 2005. Material didaktikoa, CD-rom batean, 

kosmetikoen erabilera arduratsua aztertzeko. Gazte eta helduei zuzendua dago.  

 
Web-orriak  
 

www.kontsumobide.eus 
Kontsumobide (Kontsumoko Euskal Institutua) 

 
www.interior.ejgv.euskadi.net  
Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saila.  

 
www.gazteaukera.euskadi.net  
EAEko gazteentzako atari tematikoa. Osasunaren atalean, informazio zehaztua eta eguneratua aurki dai-

teke, erraz ulertzeko moduan idatzita, honako gai hauei buruz: kosmetikoak, piercing-ak, tatuajeak, 

eguzkitako betaurrekoak eta abar.  
 

www.tecnoadicciones.es  
Protegeles.com erakundearen barruan, teknologia berrien adikzioekin loturiko arazoetan laguntzeko ildoa.  

http://www.tecnoadicciones.es/
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Helbide interesgarriak  
 

 

Kontsumobide. Egoitza nagusia 

Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 

Tfno: 945 062 140 

kontsumobide@kontsumobide.es 

 

Kontsumobide-ren Lurralde Zerbitzuak 

 
Arabako Lurralde Zerbitzua 

Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 

Tfno: 945 062 161 

Kb-araba@kontsumobide.es 

 

Bizkaiko Lurralde Zerbitzua 

Alameda Rekalde, 39 A  -  behekoa 48008  Bilbao 

Tfno: 944 031 500 

Kb-bizkaia@kontsumobide.es 

 

Gipuzkoako Lurralde Zerbitzua 

Easo, 10 -  5a   20006  Donostia-S.Sebastian 

Tfno: 943 022 547 

Kb-gipuzkoa@kontsumobide.es 

 

Kontsumobide-ren kontsumoaren alorrekoprestakuntza zentroak 

 
VITORIA-GASTEIZ 

Adriano VI, 20 - 1a 01008 Vitoria-Gasteiz. Tfno: 945 01 66 00  

formación-araba@kontsumobide.es 

 

BILBAO 

Nicolás Alkorta, 2. 48003 Bilbao. Tfno: 94 403 22 20  

formación-bizkaia@kontsumobide.es 

 

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 


