BABY PÅ VEJ ?

GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET

GRAVID MED GOD KEMI

GRAVID MED GOD KEMI

Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen
– for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler – og kemikalierne har i mange tilfælde en funktion, som vi ikke vil undvære.
Som kvinde bør du være ekstra opmærksom på kemikalierne, hvis du har
planer om at blive gravid eller allerede er gravid, da det lille barn i maven er
følsomt over for udefrakommende påvirkninger.
Det handler om at begrænse din udsættelse for kemikalier og dermed give
dig selv ekstra tryghed. Om kemikalierne kan påvirke dit kommende barn,
kommer an på, hvor store mængder du bliver udsat for, og hvilke kemikalier
der er tale om.
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PÅ INDKØB S. 4
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Vi har samlet en række enkle råd til dig, der er gravid eller gerne vil være det.
Med disse råd er du allerede godt i gang:
• Gå efter produkter med miljømærkerne Svanen og Blomsten, helst
uden parfume.
• Fjern støv en gang om ugen, og luft grundigt ud mindst to gange dagligt.
• Minimer din udsættelse for kemikalier – undgå for eksempel maling,
spray-produkter og hårfarve.
• Varier dine råvarer, og spis mange forskellige fødevarer hver dag.
• Indtag kun medicin og kosttilskud efter samråd med din læge. Det gælder
også håndkøbsmedicin og naturmedicin.
På de næste sider kan du læse mere om, hvordan du sikrer god kemi, når du
for eksempel spiser, bader og køber ind.
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PÅ INDKØB

GÅ EFTER MILJØMÆRKERNE SVANEN
OG BLOMSTEN, NÅR DU KØBER IND

Lovgivningen tager højde for, at produkter ikke må indeholde kemikalier i
mængder, der kan udgøre en risiko. Men da vi hver dag udsættes for mange
kemikalier fra mange forskellige produkter, er det en god idé at minimere din
udsættelse, hvor det er muligt.
Når du vælger et produkt på hylden, vælger du også, hvilke kemikalier du
tager med hjem.
• Gå efter produkter med miljømærkerne Svanen og Blomsten,
helst uden parfume.
• Brug næsen og undgå produkter, der lugter af kemikalier.
• Undgå unødvendig parfume, som for eksempel duftfriskere.
• Når du køber nyt tøj og sengetøj – så vask det før brug.
• Undgå produkter af blød PVC, da de kan indeholde ftalater.
• Undgå produkter, der er antibakterielt behandlet.
Hvis du er i tvivl om, hvad et produkt indeholder, kan du spørge i butikken.
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PÅ BADEVÆRELSET

VÆLG SVANEN PÅ BADEVÆRELSET

Personlig pleje er en del af dagligdagen, men vi tænker ikke nødvendigvis
over, at for eksempel cremer og tandpasta indeholder kemikalier.
Du kan selv gøre meget på badeværelset. Med svanemærket kosmetik
undgår du for eksempel kemikalier, der er på EU’s liste over stoffer, der er
mistænkt for at være hormonforstyrrende. Kan du ikke finde en svanemærket
variant, kan du forsøge at undgå stofferne butylparaben, propylparaben, isobutylparaben, isopropylparaben og triclosan, hvis du vil være ekstra forsigtig.
Du kan tænke over at mindske din og barnets udsættelse for kemikalier.
Hvis du skærer ned på parfumen og undgår hårfarve, mindsker du risikoen
for at udvikle allergi. Du kan også mindske dit generelle forbrug af kosmetik,
creme og andre plejeprodukter.
• Brug uparfumeret og svanemærket
kosmetik, også når du vælger
solcreme og plejeprodukter.
• Undgå hårfarve.
• Brug så lidt parfume som
muligt.
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I HJEMMET

FJERN STØV EN GANG OM UGEN, OG
LUFT UD MINDST TO GANGE DAGLIGT

Mange af de produkter, vi tager ind i vores hjem, afgiver kemikalier, som
samler sig i luften og i støvet. Herfra kan de optages i kroppen.
Det er derfor lige så vigtigt at fjerne kemikalierne fra hjemmet, som det er at
undgå dem i de daglige indkøb. Det kan du gøre ved at lufte ud, støvsuge,
tørre støv af og naturligvis undgå tobaksrøg.
Maling, elektronik og nye møbler kan afgive mange kemikalier og gøre udluftning ekstra vigtig.
• Gør rent en gang om ugen, hvor du støvsuger og tørrer støv af.
• Luft grundigt ud med gennemtræk mindst to gange fem minutter
hver dag.
• Undgå at bruge sprayprodukter, maling, lak og andre
gør det selv-produkter. Luft grundigt ud, hvis andre har brugt dem.
• Luft oftere ud, hvis du har fået nye møbler.
• Sluk unødvendig elektronik, særligt når du sover.
• Brug miljømærkede rengøringsmidler, helst uden parfume.
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I KØKKENET

VARIER DINE RÅVARER, OG SPIS MANGE
FORSKELLIGE FØDEVARER HVER DAG

Maden er en kilde til kemikalier. Både de gode, som vi har brug for, og de
mindre gode, som vi gerne vil undgå.
Mange fødevarer indeholder problematiske kemikalier i små mængder. Derfor er det en god idé at spise varieret, så du ikke får for meget af et bestemt
problematisk kemikalie.
Derudover risikerer du at tilføre maden kemikalier, hvis du bruger forkert
emballage eller køkkengrej. Endelig gælder det selvfølgelig stadig, at du skal
lade være med at drikke alkohol, hvis du er gravid eller planlægger at blive
det.
• Varier dine råvarer, og spis mange
forskellige fødevarer hver dag.
• Skyl frugt og grønt.
• Opbevar din mad i emballage,
der er beregnet til fødevarer.
• Vask nyt køkkengrej,
før du tager det i brug.
• Begræns indtaget af store
rovfisk til 100 g om ugen,
hvis du er gravid.
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PÅ ARBEJDE

BESKYT DIG PÅ ARBEJDET

Hvis du er i kontakt med kemikalier på dit arbejde, er det vigtigt, at der er
godt styr på arbejdsmiljøet.
Din arbejdsgiver har pligt til at vurdere dine arbejdsforhold og sørge for, at
de påvirkninger, du udsættes for på dit arbejde, ikke er skadelige for dit kommende barn. Hvis dine arbejdsforhold udgør en risiko, kan din arbejdsgiver
for eksempel ændre på indretningen af din arbejdsplads eller på planlægningen af arbejdet. Du kan også få andre arbejdsopgaver eller blive fritaget fra
arbejdet under din graviditet.
• Fortæl din arbejdsgiver eller din arbejdsmiljørepræsentant, at du er gravid, så de kan vurdere,
om dine arbejdsforhold udgør en risiko for graviditeten.
• Følg arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis du
arbejder med farlige stoffer og materialer.
• Arbejder du med stoffer og materialer, hvor der er
risiko for udvikling af dampe og aerosoler, skal du
arbejde med ventilation. Det kunne for eksempel
være ved hårfarvning, hvis du er frisør.
• Sørg for at vaske hænder og for at beskytte dig
selv mod kemikalier ved at bruge handsker.
• Du kan henvende dig til din læge, hvis du er i tvivl
om, hvorvidt de kemikalier, du udsættes for, kan
være skadelige.
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LÆGEMIDLER

TAG SÅ LIDT MEDICIN SOM MULIGT,
OG KUN EFTER SAMRÅD MED DIN LÆGE

Lægemidler anvendes for deres indvirkning på kroppen.
Gravide skal være opmærksomme på, at fosteret kan være særlig følsomt
over for påvirkning fra visse lægemidler. Derfor anbefales det, at gravide
tager så lidt medicin som muligt under graviditeten. Det gælder også håndkøbsmedicin og naturlægemidler. Hvis du tager medicin, herunder naturlægemidler, så tal med din læge, allerede når du planlægger at blive gravid.
• Indtag kun medicin og kosttilskud efter samråd med din læge. Det gælder
også håndkøbsmedicin og naturmedicin.
• Tal med din læge, allerede når du planlægger at blive gravid, hvis du tager
medicin eller naturlægemidler.
• Tag så lidt medicin som muligt under graviditeten.
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NÅR DU HAR FØDT
God kemi stopper ikke ved fødslen. Små børn er på
grund af deres størrelse, adfærd og udviklingsstadie særlig følsomme over for de kemikalier,
som vi alle udsættes for hver dag.
Til din baby kan du følge disse gode
råd:
• Vælg svanemærkede og uparfumerede produkter, når du køber vådservietter, plejeprodukter og vaskemiddel.
• Husk at vaske ting, før de tages i brug første
gang, også spiseunderlaget og hagesmækken
– og giv stofbamsen en tur i vaskemaskinen, hvis den
kan tåle det.
• Lad være med at bruge creme, sæbe og lignende til din baby dagligt.
• Køb bleer med Svanen eller bleer uden parfume eller lotion.
• Køb CE-mærket og uparfumeret legetøj, og smid gammelt, blødt plastlegetøj ud.
Mens du ammer, bør du følge de samme råd, som gælder for gravide.
Her kan du læse mere om god kemi til børn op til 6 år:
www.mst.dk/boernekemi.
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HVAD VED VI OM GRAVIDITET OG KEMI?
Dit ufødte barn er særlig følsomt over for udefrakommende påvirkninger,
som for eksempel de kemikalier du helt naturligt omgiver dig med i din
hverdag. Kemikalierne er en del af vores hverdag. Vi kan ikke leve uden dem,
og de fleste gør vores hverdag mere behagelig uden at skade os.
Nogle kemikalier kan dog være hormonforstyrrende eller allergifremkaldende. Dit ufødte barn er særlig udsat, fordi selv en lille mængde kemikalier
kan have stor virkning på et lille barn. Derfor er det en god idé at være særlig
opmærksom på, hvilke kemikalier du udsætter dig for, hvis du er gravid eller
planlægger at blive det.
Ny undersøgelse
Grundlaget for en del af rådene i denne folder er en undersøgelse af indholdet af stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, i en lang
række produkter, som kvinder benytter i hverdagen. Den samlede undersøgelse kan hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Undersøgelsen viser, at der er god grund til at være opmærksom på den
samlede udsættelse for kemikalier, for eksempel gennem plejeprodukter,
fødevarer og støv i indeklimaet. Derfor er der i denne folder udarbejdet en
række råd, du kan følge, når du er gravid eller planlægger at blive det.
Vi har også medtaget andre råd, som handler
om, hvordan du skærer ned på kemikalierne. Det gælder også for eksempel de
kemikalier, der kan give allergi.
De gode råd i denne folder er
udarbejdet af Miljøstyrelsen
med bidrag fra Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen
og Sundhedsstyrelsen.
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5 GODE RÅD TIL DIG, DER VIL VÆRE GRAVID MED GOD KEMI:
• Gå efter produkter med miljømærkerne Svanen og Blomsten,
helst uden parfume.
• Fjern støv en gang om ugen, og luft grundigt ud mindst to
gange dagligt.
• Minimer din udsættelse for kemikalier – undgå f.eks. maling,
sprayprodukter og hårfarve.
• Varier dine råvarer, og spis mange forskellige fødevarer
hver dag.
• Indtag kun medicin efter samråd med din læge. Det gælder
også håndkøbsmedicin og naturmedicin.

FIND FLERE GODE RÅD,
TEST DIG SELV, OG LÆS OM KEMI PÅ
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