
 

 

 

Comunicat de presӑ 

 

Alertӑ : Bateriile buton cu litiu sunt un pericol daca copiii dumneavoastra le ingerӑ! 

Centrele de Toxicologie(I Centri Antiveleni) din Lombardia semnaleazӑ riscul legat de 

ingestia bateriilor buton(baterii mici) de litiu . Este vorba de baterii rotunde , plate, in 

general cu diametrul 

de doi centimetri ; s-ar putea vedea sigla CR pe una din cele 2 feṭe.Creṣterea difuzӑ de 

acest tip de baterii a determinat ȋn ultimii 5 ani o creṣtere a incidentelor legate de ingestia 

lor mai ales de cӑtre copiii mici. 

Aceste baterii pot cauza probleme in mod special la nivelul esofagului ,dar si la nivelul 

stomacului per simplul efect electric , necalculând efectele toxice succesive deschiderii 

bateriei.Consecinṭele pot fi ṣi grave (perforaṭia esofagianӑ).ṣi au determinat o 

creṣtere semnificativӑ a cazurilor de deces,subliniazӑ Centrele de Toxicologie din 

Lombardia. 

Pentru a evita acest risc trebuie sӑ inpiedicӑm accesul copiilor la acest produs. 

Atenṭie : destul de frecvent aceste baterii alimenteazӑ jocurile sau alte obiecte prezente ȋn 

mediul casnic (ceasuri,cântare,calculatoare,telecomenzi,etc.) ṣi cauza ingestiei 

accidentale este datoritӑ faptului cӑ , copilul reuṣeṣte sӑ le obṭinӑ ṣi ,câteodatӑ sӑ le mute 

de la locul lor.Este important sӑ ne asigurӑm cӑ in aceste obiecte spaziul ȋn care se 

gӑsesc bateriile sunt protejate de ȋncuietori eficiente,nu rupte , forṭate sau stricate. 

In caz de ingestie certă sau doar suspectă a unei baterii de acest tip : 

- sunaṭi la un Centru de Toxicologie 

- nu provocaṭi voma 

- transportaṭi copilul la spital ȋn Unitatea de Primiri Urgente chiar dacӑ nu 

are nici un simptom. 

Este indispensabil sӑ recuperӑm orice informaṭie utilă pentru identificarea tipului de 

baterie ingerită: deci e necesar să prezentăm la spital obiectul de unde a fost extrasă 

bateria ṣi,dacă e disponibilă ṣi cutia originală a acestuia sau alte baterii prezente ȋn 

obiectele care conṭin mai mult decât una. 
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