A helyes irány

Minden, amit tudni kell az új

i-Size
EU-s gyerekülés szabványról

i-Size, a helyes irány

Az új szabályozás háttere

Az autóbaleset a legfőbb oka
a gyermekhalálozásoknak Európában
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1150

gyermek hal meg
hetente az utakon

gyermek sebesül meg
hetente az utakon

Források: WHO 2007, EEVC Munkacsoport 18 jelentése alapján (2006. február).
Felmérés 12 európai országban, 0-14 éves gyermekek körében (2003)

Csökkent a gyermekhalálozások száma Európában
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Forrás: CARE adatbázis/EU
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5%ismeretlen
32%
Halálozások
helyesen
száma gyerekülés beszerelt
használata mellett

31%
nem helyesen
beszerelt

(Casimir tanulmány)
16%
megfelelő

17% nem megfelelő
(helytelen használat+egyéb)
Forrás: www.casper-project.eu
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Forrás: CREST: baleseti adatbázis – oldalütközéses sérülések

A gyerekülés biztonság
több mint
egy jó gyerekülés

technológia
használat

szokások

27%

-a a szülőknek helytelenül szereli be
és használja a gyerekülést,
jelentős biztonsági hibákat vétve
Forrás: www.protectchildgb.org.uk
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i-Size
Új EU-s szabvány a gyermekek
nagyobb biztonságáért
1

Megnövelt védelem az oldalsó és frontális
ütközés erejével szemben. Sokkal nagyobb
védelem a fejnek és a nyaknak

2

Menetiránynak háttal utazás kötelezővé tétele 15 hónapos korig

3

Az i-Size pártolja az Isoﬁx-es gyereküléseket, mert ezeknél sokkal
kisebb a helytelen bekötések aránya, szemben az autó biztonsági
övével bekötött gyereküléseknél

4

Az i-Size gyerekülések minden Isoﬁx-es autóba beköthetőek

5

Több méretbesorolás, hogy könnyebb legyen kiválasztani a
megfelelő méretű gyerekülést

Kg

Cm

ISOFIX
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ECE R44/04 szabvány
1. Mikor lépett érvénybe az első gyerekülés szabvány?
1981-ben.
2. Milyen sebességnél tesztelik az oldalütközést Európában?
Az ECE R44/04 szabvány nem tartalmazza az oldalütközést.
3. Meddig lesznek kereskedelmi forgalomban kaphatók ECE R44/04
szabvány szerint készülő ülések?
Legalább 2016 év végéig lesz a gyártás, de a használat még sok
éven át lesz lehetséges.

Kapcsolódó korcsoportok testmagasság és súly szerint
ECER 44
korcsop.

ECER 44
Kg

ECER 44
kor

Hossz
cm

0+

0 - 13 Kg

0-1 év

40 - 85 cm

1.

9 - 18 Kg

1 - 4 év

80 - 105 cm

2/3

15 - 35 Kg

3.5 - 12 év

105 - 135 / 150 cm
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Amit tudni kell a védelemről
A színes pontok mutatják, hol szükséges a védelem

kisgyermek

bébi
0-13 kg

40 cm
85 cm

9-18 kg

80 cm
105 cm

gyermek
15-36 kg

100 cm
150 cm

A legjobb időpontok - mikor helyezzük át a gyermeket
egy nagyobb korcsoportú gyerekülésbe
150 cm
135 cm

Mielőtt a baba fejbúbja túlnő
a hordozó felső peremén,
váltson gyerekülést.

A gyermek válla legyen
2 cm-rel magasabban, mint
a gyerekülés biztonsági öv
kimeneti pontja az ülésből,
a legmagasabbra állított
fejtámla esetén is.

Hazánkban 135 cm-ig,
egyes országokban 150 cm
testmagasságig kötelező a
gyerekülés használata.

Sok szülő a baba 9 hónapos korában vált át
a nagyobb korcsoportú ülésre, mert:
a baba lábai kilógnak a
hordozóból

túl nehéz a 0+ korcsoportú
hordozó cipelése benne a
csecsemővel
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a jelenlegi szabályozás szerint már
9 kg testsúlytól átültethető a baba
az 1.korcsoportú gyerekülésbe

A gyerekülés védje meg
a növésben lévő gyermeket

bébi

kisgyermek

gyermek

0+ korcsoport
Védelem a gyenge
fejnek és nyaknak

1. korcsoport
A fej ne ütközzön
neki az első ülésnek

2/3. korcsoport
Védelem a gyomornak,
hasnak és fejnek

A baba nyaka még nem elég kifejlett ahhoz, hogy
támaszt adjon a viszonylag nehéz babafejnek
születés

2 év

5 év
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Jelenlegi EU-s előírások
mózeskosár

0
0+

menetiránynak háttal

1.

menetirány felé néző vagy annak háttal
menetiránynak megfelelő irány

2 - 3.
Súly

0 Kg

10 Kg

Hátrafelé néz

13 Kg

15 Kg

22 Kg

36 Kg

Előre néz

A 2005. június óta érvényben lévő ECE R44/04 szabvány mind az Isoﬁx-es,
mind az Isoﬁx nélküli autókra vonatkozik.
A gyerekeket érintő autós sérülések arra hívták fel a ﬁgyelmet, hogy a fej és
nyak sokkal nagyobb védelmet kíván. Emellett, a gyerekülés helytelen bekötésének lehetőségét is csökkenteni kell, nem beszélve arról, hogy szükség van
minél inkább a gyermek testméretéhez szabni a gyereküléseket, a nagyobb
biztonság elérése érdekében.
Így jött létre az i-Size (UN R129) szabvány, mely 2013. július óta van érvényben.
Az i-Size a megnövekedett biztonsághoz vezet.

Az i-Size szabványos gyerekülések jelenleg csak Isoﬁx-es autókban használhatók, viszont az utakon futó autók legalább 40%-ában még nincs Isoﬁx bekötésre lehetőség.
Ezért a két szabvány egymással párhuzamosan van érvényben.
2014 év végéig az i-Size szabványt kiterjesztik az autó 3-pontos biztonsági
övével beszerelhető gyerekülésekre is, 105 cm testmagasságig (ez az ECE
R44/04 szabvány szerinti 0+ és 1-es korcsoportos üléseknek felel meg),
valamint az Isoﬁx-es kategóriában a 100-150 cm testmagasságig (az ECE
R44/04 szerinti 2/3-as korcsoportra).
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Mit tudnak a szülők?
Utazás
menetiránynak háttal …

Meddig kell
gyerekülést használni …

(% adott helyes választ)

(% adott helyes választ)

Helyes válasz:

Helyes válasz:

Amíg csak lehet

Franciaország, 1,35 m
Anglia, 1,35 m
Németország, 1,50 m

6%

58 %

18 %

37 %

24 %

63 %

Átlagosan: 16 %

Átlagosan: 53 %
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Helytelen használat és megoldások
Helytelen használat / kockázat

Megoldás

Nem használ gyerekülést
vagy nem köti be

Használni kell a gyerekülést

Hordozó helytelen bekötése
(autó biztonsági övének rossz
átvezetése)

Használni kell egy talpat a
gyerekülés alatt

Túl korán ülteti át a gyermeket az 1-es
korcsoportú ülésbe

Menetiránynak háttal utaztatni
a gyermeket, amíg csak lehet

Helytelen övvezetés az 1-es
korcsoportú gyerekülésben

Isoﬁx-es ülésre kell váltani

Csak ülésmagasítót használnak
6 éves kor felett

Használni kell a gyerekülés
háttámláját is

A mózeskosárban nem használ
biztonsági övet

Használni kell a biztonsági övet

A legjobb eszköz arra, hogy helyesen
szereljük be a gyerekülést az autóba
ISOFIX
Isoﬁx

Az Isoﬁx az egyik legbiztonságosabb rendszer, mely
megfelelő védelmet garantál a gyermeknek az autóban.
Kiemelkedő biztonsági tulajdonságai és jellemzői:
• Gyors és könnyű be- és kiszerelés – nincs szükség az
autó
biztonsági övére
• Biztos és állandó kapcsolat a gyerekülés és az autó
karosszériája között
• Vizuális és/vagy hangjelzés ﬁgyelmeztet a helytelen
bekötésről
• Kiemelkedően biztonságos a törésteszteken
Az i-Size (UNR129) pártolja az Isoﬁx használatát.
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A szakértők véleménye
az új szabványról
„A szülők hajlamosak arra, hogy túl korán tegyék
át a gyermeket eggyel nagyobb korcsoportú
gyerekülésbe. Emellett, a gyereküléseket gyakran rosszul szerelik be az autóba, és a gyermeket sem szabályosan kötik be az ülésbe.”
Peter Broertjes
EU-s autóipari jogalkotásért felelős tisztviselő

„Az i-Size szabvány nagy előrelépést jelent,
mert a gyerekülések besorolása még nyilvánvalóbbá válik a szülők számára, vagyis csak a gyermek testméretét kell tudniuk, megmérniük.”
Ronald Vroman
ANEC-Európai Fogyasztók Szervezete

„A korábbi biztonsági teszteket a 70-es évekbeli autókra és környezeti viszonyokra találták
ki. Az új tesztelési környezet, melyet az i-Size
gyerekülések tesztelésére fognak használni,
sokkal inkább reprezentatív értékű és sokkal
inkább érvényes a manapság használt, modern
autókra.”

A helyes irány

Marianne Hydn
TRL Gyermekbiztonsági Központ, Anglia
egykori gyermekbiztonsági vezető

„Nagy örömmel tölt el minket, hogy végre megismerhetjük a sokkal korszerűbb oldalvédelmet.
És természetesen az i-Size rendszer abban is
segít, hogy a szülők bárhol Európában a legmegfelelőbb gyerekülést válasszák
a gyermekeik számára.”
Peter Broertjes
EU-s autóipari jogalkotásért felelős tisztviselő
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A Dorel Europe holland gyártócég aktívan rész vett az i-Size
szabvány megalkotásában. Ezen tájékoztató anyag a gyártó
segítségével készült. Célunk az, hogy a szülőket megfelelő
információkkal lássuk el, és objektív tájékoztatást adjunk
az új i-Size szabvány létrejöttének hátteréről.
További kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
Forgalmazó: Babycare International Kft.
1113 Budapest, Daróci út 1-3. Tel: 061 209 2632,
babycare@babycare.hu, www.maxi-cosi.com

