Undgå, at dine møbler tipper
Børn er nysgerrige og kreative uden nogen begrænsninger. At udforske deres omgivelser er en vigtig del
af læring og vækst. Deres nysgerrighed fører dem til at udforske hvert hjørne af huset, inklusive dine
møbler. Møblerne i dit hjem kan virke ufarlige for dig. Men der er mange farlige steder og genstande,
som børn kan finde. Når børn leger i huset, er det naturligt for dem at prøve at nå, klatre og trække sig
op på møbler for at udforske alting. De bruger ofte kommoder og hylder som klatrestativ for at række
ud efter og gribe fat i noget spændende, de har opdaget. På trods af børns lave vægt, er den type
møbler ofte ustabile. Disse møbler, apparater og fjernsyn kan let tippe og forårsage alvorlige kvæstelser
eller endda død for børn. Ulykker med møbler, der tipper, sker ikke kun for børn, også voksne kan blive
alvorligt såret. Den mest effektive måde at forhindre ulykker på er at fastgøre alle møbler, apparater og
fjernsyn, der risikerer at tippe, til væggen.
Hvad menes der med, at møblerne tipper?
Her menes ulykker, hvor møbler tipper og vælter fra væggen ned på en person, hvilket kan resultere
i alvorlig kvæstelse eller endda død.
Hvem kan komme ud for en tippeulykke?
De fleste tippeulykker sker for små børn. Børn er ekstra sårbare, fordi de ikke er opmærksomme på
faren. Hvis møblerne tipper og vælter, er de ikke hurtige nok til at reagere og undgå faldet. Og hvis
møbler lander oven på dem, er de ikke stærke nok til at løfte møblerne væk. De største ofre for
sådanne ulykker er børn. I sjældne tilfælde kan dette også ske for voksne og er lige så farligt for
dem.
Hvor forekommer tippeulykker?
Tippeulykker kan forekomme overalt i huset. Imidlertid er de mest almindelige områder for disse
ulykker soveværelset, børneværelset, stuen og køkkenet.
Har tunge møbler også brug for forankring?
Det betyder ikke noget, hvor tunge, møblerne er, alle møbler kan tippe. Når børn klatrer eller
hænger på skabslåger eller kommoder, skifter tyngdepunktet uden for møblets bund, så møblet
tipper og kan vælte ned oven på barnet. Jo tungere møbler, desto mere alvorlige er ulykkerne.
Bør møbler i et rum, hvor børnene ikke leger, også forankres?
Ulykker sker normalt nemt og meget hurtigt. Nysgerrige børn elsker at vandre ind i værelser, du ikke
havde forventet at se dem i. Så det er vigtigt at forankre møbler i rum for at minimere risikoen for
tippeulykker. Især på steder, hvor du ikke forventer, at dine børn vil være.
Erstatter låste skuffer og døre møbelankre?
Skabslåse er designet til at forhindre adgang til skuffer og ikke til at forhindre, at de tipper. De
erstatter ikke møbelankre. Et barn, der klatrer eller hænger på kommoder og skabslåger kan stadig
få skabet til at tippe. Husk, at låse ikke fjerner risikoen for tippeulykker.
Har jeg brug for møblerforankring til ældre børn?
Børn husker ikke altid deres sikkerhedsinstruktioner, når de leger. Når børn vil have fat i noget
spændende oven på møbler, klatrer de for at nå det. De betragter ikke skabe som noget, der kan
skade dem. Selv hvis børn er ældre, betyder det ikke, at de er i sikkerhed for tippeulykker. Børn kan
udsættes for fare og risikerer ulykker, hvis møbler ikke bliver forankret.

Kræver møbler fra et velkendt møbelfirma også forankring?
Alle velkendte møbler forventes at leve op til sikkerhedsstandarder. Men uanset kvalitet eller hvor
velkendt et firma er, gælder tyngdekraften for alt på jorden. Alle møbler kan vælte, når
tyngdepunktet flyttes uden for møblet.
Kræver en lav kommode også forankring?
Lave møbler kan også tippe. Især når flere skuffer er åbne på samme tid, eller når den er meget fyldt
- så skifter tyngdepunktet uden for kommodens bundareal. Den samme effekt opstår, når et barn
klatrer på den. Derfor skal lave møbler også fastgøres til en væg.
Risikoen for tippeulykker virker meget lille; skal jeg stadig bekymre mig?
Tippeulykker med møbler forekommer oftere, end man tror. De fleste mennesker forudser ikke
farerne ved tippeulykker, fordi sådanne ulykker ikke omtales i nyhederne. Men tippeulykker med
møbler tegner sig imidlertid for flere skader og endda dødsfald, end man skulle tro. Der er ingen
grund til at risikere din families sikkerhed, når sådanne ulykker let kan forhindres ved at forankre
møbler, apparater og fjernsyn til væggene.

