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Kære Naturebaby Aps 
 

Sikkerhedsstyrelsen har netop nu en kampagne, der fokuserer på faren ved at metalsplinter kan ramme 
babyers øjne ved friktion af metaldele/ophæng ved brug af sansegynger, slyngevugger o.lign. 
https://www.sik.dk/metalsplinter  

NONOMO® har ikke oplevet et eneste tilfælde, hvor vores ophæng har forårsaget afgivelse af 
metalsplinter. 

I de sidste ni år har der været 40 tilfælde, hvor børn, der har ligget i enten sansegynger, fuglereder eller 
slyngevugger, har fået metalsplinter i øjnene. Det er godt at sikkerhedsstyrelsen har fokus på 
problematikken, så der forhåbentlig undgås flere tilfælde.  

NONOMO® har været på markedet i over i 10 år, hvor der sælges vugger til over 50.000 babyer om året. 

Sikkerhedsstyrelsen bekræfter, at problemet især opstår, når forældre bruger dele som ikke følger med 
den originale vugge/gynge. Afgivelsen af metalsplinter vil bl.a. afhænge af belægningen og 
sikkerhedsstyrelsen kan desværre ikke udtale sig om, hvilke metaltyper og coatinger som udgør risici for 
metalsplinter og hvilke der ikke nødvendigvis gør. Ifølge Nicolaj Petersen fra sikkerhedsstyrelsen, så har de 
ikke den nødvendige in-house kompetence for at kunne give en godkendelse for bestemte belægninger.  

NONOMO® er sikkert at bruge. Alle NONOMO®s metaldele er produceret i Tyskland og skal igennem en 
meget streng galvaniseringsproces ved meget høj varme, der sikrer mod at der kan forekomme 
metalsplinter. 

NONOMO® har, som Europas ledende brand for slyngevugger, været igennem en Tüv test for at få en EN 
1130:2019 certificering. Dette inkluderer naturligvis metaldele. Se resultatet i billedet forneden:   

  

 

https://www.sik.dk/metalsplinter


  

 
Her er link til certificering.  

 https://certificateexplorer2.tuev-sued.de/web/ig-tuvs/certificate?q=nonomo#_result_details_b8edab63-
a152-70e8-a4a0-21e625e872b5 

 Bemærk fakta fra Sikkerhedsstyrelsen:  

• Mere end 40 babyer har fået metalsplinter i øjnene siden 2012 

• Babyer er mere udsat, fordi de ligger på ryggen og kigger op i det centrerede ophæng 

• Problemet er ikke selve gyngen, men derimod ophænget 

• Når to metaldele gnider mod hinanden er der både varme og friktion. Det kan, afhængig af 

metallets belægning, afgive metalsplinter 

• Risikoen for metalsplinter i øjnene kan minimeres ved at følge de fem gode råd herover 

(www.sik.dk/metalsplinter) 

5 gode råd fra sikkerhedsstyrelsen: 

• Tjek om den butik eller webshop, du køber gyngen af, også sælger egnede ophæng 

• Brug kun ophæng til gyngen, som er egnet til formålet, og som ikke skaller af, når der opstår friktion 
mellem gynge og ophæng. Spørg om vejledning der, hvor du køber ophæng/gynge. Allerhelst 
skriftlig instruktion om at bruge egnet ophæng - og hvordan 

• Vælg kroge med en ekstra gummibelægning, så metalfladerne ikke rammer hinanden, når gyngen 
bliver brugt 

• Tjek jævnligt ophænget og metaldelene. Får du gråt støv på fingeren, når du rører ved det, kan der 
være risiko for metalsplinter 

• Har du en gammel gynge eller har du selv købt et ophæng, så skift ophænget og/eller vær sikker på, 
at der er en form for underskål eller indpakning, f.eks. af stof, der fanger metalsplinterne. Er du i 
tvivl, så kontakt forhandleren 

 

Husk altid at læse brugermanualen grundigt igennem inden du tager vuggen i brug og brug altid kun 
originale NONOMO® dele til NONOMO® Slyngevuggen.  

 

Med venlig hilsen 
Aió Baby Aps 
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