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1.  Compare os artigos recebidos incluídos na nota da embalagem.  Todos os itens são 
individualmente embalados e rotulados para facilitar a identificação.

  Nota: As peças individuais que compõem o kit aparecerão abaixo do número da peça do kit 
como artigos a linhas tracejadas.

 Exemplo:

      Número da peça do kit = PRO-1L 4” x 6” occ c/tamanho 1 sub-enchimentos c/L cvrs no Sistema 
de Apoio PRO

 O kit inclui:

 PSO1LL enchimento, tamanho 1 ESQUERDO sub-occ/Lycra

 PSO1RL enchimento, tamanho 1 DIREITO sub-occ/Lycra

 PSO600L enchimento, 4” x 6”occipital/lateral//Lycra

 PRC7010 apoio, PRO adulto c/apoio

 M9375  placa de base assm, adulto/peça PED 3  

2.  Remova o suporte de apoio do acessório vertical/horizontal e aperte-o à parte traseira 
da cadeira. Páginas de referência 3-11.

3.  Aperte o acessório vertical/horizontal como descrito na seção de instruções de Montagem. 
Páginas de referência 7-11. Coloque o acessório vertical/horizontal no suporte de apoio.

4.  Aperte o acessório da placa de base e/ou os enchimentos. Página de referência 14.

5. Monte e aperte as opções de apoio laterais e/ou traseiros. 

 Páginas de referência15-18, 19-21.

6. Ajuste ao utilizador. Páginas de referência 22-26.

Instruções de montagem/recepção gerais
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Suportes de apoio desmontáveis

NOTA: As letras com um círculo servem como ponto de referência quando encomendar peças 
sobresselentes a partir do Serviço de Apoio ao Cliente (800) 944-8246

PESO LEVE M8000

Opções das ferragens de apoio:

Porcas em T ou porcas nylock c/anilhas.

Opções de espaçamento para os orifícios 
de apoio:

2 orifícios = 1 7/8" ou 2"

A altura do apoio recomenda-
da até ao topo das costas da 
cadeira é: 2"

Suportes de apoio desmontáveis  LINX-M2300  PRO-M2200

Opções das ferragens de apoio:

Porcas em T ou porcas nylock c/anilhas.

Opções de espaçamento para os orifícios de 
apoio:

2 orifícios = 1 7/8" ou 2"

A altura do apoio reco-
mendada até ao topo das 
costas da cadeira é:
PRO- 2"
LINX- 5"
ONYX- 2"

17/8” a 2”

2”

17/8”

NOTA: As letras com um círculo servem como ponto de referência quando encomendar peças 
sobresselentes a partir do Serviço de Apoio ao Cliente (0044) (0)1384 446666
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Opções de Apoio Personalizadas

NOTA: As letras com um círculo servem como ponto de 
referência quando encomendar peças sobresselentes a 
partir do Serviço de Apoio ao Cliente 

(0044) (0)1384 446666

45/8”

1”
2”

33/16” 2”

A

B
C

D
E

Placa de interligação M1010

Opções das ferragens de apoio:
Porcas em T ou porcas nylock c/anilhas.

Opções de espaçamento para os orifícios 
de apoio:

 2 orifícios = 1” ou 2”

 4 orifícios = 1” x 2”

Nota: Ferragens tipo antigo do kit incluídas 
para apoio tipo antigo da Whitmyer 
Biomechanix desmontáveis e apoios do 
pedal amovível.

NOTA: As letras com um círculo servem como ponto de referência quando encomendar peças 
sobresselentes a partir do Serviço de Apoio ao Cliente (0044) (0)1384 446666

A

B

C D
E F

G

H I

Apoio desmontável para o Apoio Deslizante M7010
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Opções de Apoio Personalizadas

Opções de espaçamento para os 
orifícios de apoio:

 2 orifícios = 1” e 2”

24”

12”

NOTA: As talas de apoio e a placa dispõem de ajustabilidade completa.

Apoio desmontável para o Apoio Rápido M7000
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Montagem

1. Instale como mostra na Fig. 1. 

2.  Veja as páginas sobre a fixação do enchimento e do acessório: 
Enchimento(s) - pág. 11, Apoios Traseiros(Anteriores) – pág.13, 
18-19, Montagem da Placa de Base – pág. 12, Apoios Laterais – 
pág.14-16

Ajustes

1.  Vertical - Desaperte o botão da alavanca (Fig. 1, E) e ajuste à 
altura correta e depois rebaixe o colar de paragem (Fig. 1, C).  A 
haste vertical pode ser rodada para ajuste de ângulo adicional da 
montagem do enchimento/placa de base.

2.   Profundidade e ajuste do ângulo - Desaperte os 3 parafusos de 
ajuste (Fig. 1, B) para profundidade e ajuste do ângulo (Fig. 4 e 
5). Rode a haste horizontal para 180º para aumentar o ajuste do 
ângulo (Fig. 3).  Inverta a haste vertical para 180º para aumentar 
o ajuste (Fig. 3).

3.  Aperte todos os parafusos do colar uniformemente para obter 
uma pressão de fecho completa. Ver página 11.

Ferragens do apoio AXYS

Número de peça AX7010 (adultos)

Fig. 1

B

C

D

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 3

Fig. 2

A

A

Sistema de Apoio AXYS

E
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Sistema de Apoio Linx

1.  Monte e posicione como mostrado na Fig. 1. O pino indicador no colar anti-rotativo (Fig. 1, C) encaixa na 
ranhura no topo do recetáculo desmontável (Fig. 1, D) para evitar a rotação.

2. Veja as páginas sobre os ajustes do acessório e do enchimento:

 Enchimento(s)- página 13  Apoios traseiros – página 15, 20-21 

 Montagem da placa de base – página 14 Apoios laterais – página 16-18

Ajustes

1.  Vertical - Desaperte o botão da alavanca (Fig. 1, E) e ajuste à altura correta e depois rebaixe o colar de 
paragem (Fig. 1, C) certificando-se de que alinha o pino indicador na ranhura do apoio desmontável. (Fig. 1, F) 
A haste vertical pode ser rodada para ajuste de ângulo adicional da montagem do enchimento/placa de base.

2.  Horizontal / Vertical – Desaperte os parafusos da tala (Fig. 1, A e B) para ajuste da profundidade e da altura 
(Fig. 2). 

3. Aperte todos os parafusos do colar uniformemente para obter uma pressão de fecho completa. Ver página 11.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

A

B

C

D

A

B

E

F



Instruções do apoio de cabeça www.jay-seating.com                         www.sunrisemedical.pt  |  9

Sistema de Apoio de Costas Regulável COBRA XTRA

Montagem

1. Instale como mostra na Fig. 1. 

2.  Veja as páginas sobre a fixação do enchimento e do acessório: 
Enchimento(s) - pág. 11, Apoios Traseiros(Anteriores) – pág.13, 
18-19, Montagem da Placa de Base – pág. 12, Apoios Laterais – 
pág.14-16

Ajustes

1.  Vertical - Desaperte o botão da alavanca (Fig. 1, D) ajuste à 
altura correta e depois rebaixe o colar de paragem (Fig. 2, C).  A 
haste vertical pode ser rodada para ajuste de ângulo adicional da 
montagem do enchimento/placa de base.

2.   Profundidade e ajuste do ângulo - Desaperte os parafusos de 
ajuste 
( Fig. 1, A e B) para profundidade e ajuste do ângulo. Veja o 
ajuste do ângulo na Fig. 3.

3.  Para regular o apoio traseiro da cabeça prima o botão (Fig. 4, D) 
e vire a unidade para trás.

4.  Aperte todos os parafusos do colar uniformemente para obter 
uma pressão de fecho completa. Ver página 11.

Fig. 1

B

A

C

Ferragens do Apoio COBRA XTRA FB

Número de peça CBRA5030 (crianças)
CBRA5010 (adultos)

Fig. 3

C

D

Fig. 2
Fig. 4

D
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1.  Desencaixe a proteção do eixo (Fig. 2, B). Ajuste o ângulo do parafuso ou da unidade do anel debaixo 
da placa e levante-a para fora. Ver Fig. 1. O pino indicador no colar anti-rotativo (Fig. 1, C) encaixa na 
ranhura no topo do recetáculo desmontável (Fig. 1, D) para evitar a rotação.

2. Veja as páginas sobre os ajustes do acessório e do enchimento:

 Enchimento(s)- página 13  Apoios traseiros – página 15, 20-21 

 Montagem da placa de base – página 14 Apoios laterais – página 16-18

Ajustes

1.  Vertical - Desaperte o botão da alavanca (Fig. 1, F) e ajuste à altura correta e depois rebaixe o 
colar de paragem (Fig. 1, C) certificando-se de que alinha o pino indicador na ranhura do apoio 
desmontável. (Fig. 1, G) A haste vertical pode ser rodada para ajuste de ângulo adicional da 
montagem do enchimento/placa de base.

2.  Horizontal / ângulo – Desaperte os parafusos do eixo (Fig. 1, A) para ajustes da profundidade (Fig. 4) 
e do ângulo (Fig. 3). Não é necessário apertar completamente todos os parafusos até ser alcançada a 
posição final.

3.  Aperte todos os parafusos do colar uniformemente para obter uma pressão de fecho completa. Ver 
página 11.

4. Encaixe a proteção do eixo horizontal (Fig. 2, B) no lugar.

Sistema de Apoio Pro

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

A

B

E C

D

A

A

E

F

G
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Trabalhar com anéis e colares

Todos os anéis dos Apoio Rotativos da Whitmyer Biomechanix são fabricados numa máquina de molde 
estriado. Quando o colar é apertado, as estrias reforçadas especiais fixam-se no raio para eliminar o 
movimento indesejável.

Molde estriado

O molde estriado fixa-se nas superfícies 
dos anéis e colares.

Fig. 1

Fig. 3

• (Fig. 1,3) O molde estriado fixa-se no
   raio para eliminar o movimento indesejável.
•  (Fig. 2A, 2B) Apesar dos anéis estriados eliminarem o movi-

mento indesejável do enchimento, os colares devem ser 
apertados uniformemente para alcançarem a sua pressão 
de fecho completa. 

Fixação do enchimento universal

1. Deslize a proteção do colar (B) do colar do enchimento e do anel sobreposto (C).

2.  Desaperte os parafusos do colar (A). Desaperte os parafusos do colar só no ponto onde o anel 
desliza. É mais fácil do que retirar as metades do colar completamente.

3. Fixe o colar uniformemente no anel (C). Ver página 11.

4. Deslize a proteção do colar para o colar.

A

B

C

D

Alinhamento Correto

Fig. 2A

Alinhamento Incorreto

Fig. 2B
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Fixação do Apoio da Placa de Base do enchimento 3 (Fig. 1) 

1. Remover a proteção em vinil (E) do colar (A). Encaixe o anel horizontal (C).

2. Desaperte os parafusos do colar (B) do suporte rotativo (A).

3.  Fixe o anel horizontal do sistema de apoio (C) entre as metades do colar do suporte rotativo (A). 
Apesar dos anéis estriados eliminarem o movimento indesejável do enchimento, os colares devem ser 
apertados uniformemente para alcançarem a sua pressão de fecho completa. Ver página 13.

4. Fixe os enchimentos nas anilhas dos parafusos (D).

5. Coloque a proteção de vinil (E) no colar (A).

Fixação do Apoio da Placa de Base

Fixação do Apoio da Placa de base suboccipital único (Fig. 2)

1. Desaperte os parafusos (B) e retire a metade inferior do colar (E) do enchimento suboccipital único.

2.  Fixe o anel horizontal (A) entre o enchimento suboccipital único e a metade superior do colar (B) e o 
adaptador do colar da placa de base (C).

3. Fixe o enchimento occipital na anilha do parafuso (D).

4.  Apesar dos anéis estriados eliminarem o movimento indesejável do enchimento, os colares devem ser 
apertados uniformemente para alcançarem a sua pressão de fecho completa. Ver página 13.

A
C

B

D

Fig. 2E

B

C A

A

D

Fig. 1

E
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Fixação do Apoio Traseiro(Anterior) à interligação do enchimento único

1. Remova os parafusos (Fig. 1, A) e retire a metade inferior do colar (Fig. 1, B) do enchimento. 

2.  Fixe uniformemente o anel horizontal (Fig. 1, C) entre a metade do colar (Fig. 1, D) e a interligação do 
Apoio Traseiro (Fig. 1, E). 

3. Ver Fig. 2. Remova os parafusos (Fig. 2, A) e a anilha (Fig. 2, B) do Apoio Traseiro (Fig. 2, C). 

4.  Alinhe o parafuso (Fig. 2, A) e a anilha (Fig. 2, B) através da ranhura do suporte do adaptador do Apoio 
Traseiro (Fig. 2, D) fixando a opção do apoio traseiro no lugar. 

5. Ajuste ao utilizador.  Ver as páginas 26-30.

Ligação do Suporte de Apoio Traseiro (Anterior)

Fig. 1

A

B
C E

D

Fig. 2

C

A
B

D

Ligação do Apoio Traseiro para S.O.F.T. Apoios da Placa de Base. (Fig. 3)

1. Desaperte o parafuso (A) e a anilha (B) do apoio traseiro (C).

2.  Alinhe o parafuso (A) e a anilha (B) através da ranhura do apoio occipital (D) fixando a opção do apoio 
traseiro no lugar.

3. Ajuste ao utilizador.  Ver as páginas 26-30.

A B

C

D

Fig. 3
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Opção de Apoio Lateral do arco de proteção

1.  Fixe o(s) suporte(s) laterais do pedal amovível (Fig. 1, D) na placa de interligação do apoio lateral do arco 
de proteção (Fig. 1, C) utilizando os parafusos (Fig. 1, A) e as anilhas (Fig. 1, B). 

2.  Ver Fig. 3. Aperte os parafusos (Fig. 3, A) firmemente. O suporte lateral do pedal amovível pode ser 
apertado com os parafusos dos lados direito ou esquerdo nas configurações unilateral ou bilateral.  

3. Ver Fig. 2. Remova os parafusos (Fig. 2, A) e retire a metade inferior do colar (Fig. 2, B). 

4.  Fixe uniformemente o anel horizontal (Fig. 2, C) entre a metade do colar (Fig. 2, D) e na placa de 
interligação do apoio lateral do arco de proteção (Fig. 2, E). 

5.  Ver Fig. 4. Desaperte os parafusos (Fig. 4, A) e fixe no anel estriado (Fig. 4, B) entre as metades do 
colar do apoio lateral (Fig. 4, C) e aperte. Não aperte firmemente as metades do colar até encaixar para 
permitir ao utilizador um ajuste da haste do anel.

6. Deslize a proteção do colar (Fig. 4, G) do colar do enchimento para a haste do anel em curva (Fig. 4, E). 

7.  Desaperte os parafusos do colar (Fig. 4, D). Desapertar os parafusos do colar no ponto exato onde o anel 
desliza é mais fácil do que retirar as metades do colar completamente.

8. Fixe as metades do colar (Fig. 4, H) uniformemente no anel (Fig. 4, F).  Ver página 13.

9. Deslize a proteção do colar (Fig. 4, G) para o colar (Fig. 4, H). 

A

Fig. 1

B

C

D

Fig. 3

A

Fig. 4

D

G

E

A

C
B

C

H
F

Fig. 2

A

B

D

C

E
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Opção de Apoio Lateral PLUSH

1.  Fixe o(s) suporte(s) laterais do pedal amovível (Fig. 1, D) na placa de interligação do apoio lateral 
PLUSH (Fig. 1, C) utilizando os parafusos (Fig. 1, A) e as anilhas (Fig. 1, B). 

2.  Ver Fig. 3. Aperte os parafusos (Fig. 3, A) firmemente. A placa de interligação do apoio lateral PLUSH 
fornece 4 pontos de apoio lateral.

3. Ver Fig. 2. Remova os parafusos (Fig. 2, A) e retire a metade inferior do colar (Fig. 2, B). 

4.  Fixe uniformemente o anel horizontal (Fig. 2, C) entre a metade do colar (Fig. 2, D) e na placa de 
interligação do apoio lateral PLUSH (Fig. 2, E).

5.  Ver Fig. 4. Desaperte os parafusos (Fig. 4, A) e fixe no anel estriado (Fig. 4, B) entre as metades do 
colar do apoio lateral (Fig. 4, C) e aperte. Não aperte firmemente as metades do colar até encaixar para 
permitir ao utilizador um ajuste da haste do anel.

6. Deslize a proteção do colar (Fig. 4, D) do colar do enchimento para a haste do anel em curva (Fig. 4, E). 

7.  Desaperte os parafusos do colar (Fig. 4, F).  Desapertar os parafusos do colar no ponto exato onde o 
anel desliza é mais fácil do que retirar as metades do colar completamente.

8. Fixe as metades do colar (Fig. 4, G) uniformemente no anel.  Ver página 13.

9. Deslize a proteção do colar (Fig. 4, D) para o colar (Fig. 4, G). 

Fig. 3

A

Fig. 1

A
B

C

D

Fig. 2

A

D

C

B

E

Fig. 4

F
G

D

A

B

C

E
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Opção de Apoio Lateral S.O.F.T.

Solte o pedal amovível lateral com um dedo

Para abrir, fixe o fecho do pedal amovível lateral como mostra. Pressione com o polegar e puxe com o 
dedo indicador. Para fechar, pressione a haste do anel lateral no lugar até o fecho encaixar.

1.  Fixe o(s) suporte(s) laterais do pedal amovível (Fig. 1, D) para o apoio da placa de base S.O.F.T. (Fig. 1, 
C) utilizando os parafusos (Fig. 1, A) e as anilhas (Fig. 1, B).  Aperte os parafusos firmemente.

2.  Ver Fig. 2. Desaperte os parafusos (Fig. 2, A) e fixe no anel estriado (Fig. 2, B) entre as metades do 
colar do apoio lateral (Fig. 2, C) e aperte. Não aperte firmemente as metades do colar até encaixar para 
permitir ao utilizador um ajuste da haste do anel.

3. Deslize a proteção do colar (Fig. 2, D) do colar do enchimento para a haste do anel em curva (Fig. 2, E). 

4.  Desaperte os parafusos do colar (Fig. 2, F).  Desapertar os parafusos do colar no ponto exato onde o 
anel desliza é mais fácil do que retirar as metades do colar completamente.

5. Fixe as metades do colar (Fig. 2, G) uniformemente no anel.  Ver página 13.

6. Para fixar a haste do anel e o enchimento. Ver página 17, passos 5-9.

Fig. 1

D

C

A

B

Fig. 2

A

B

C

D

E

F

G
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Os Componentes Faciais Laterais (CFLs) foram concebidos para auxiliar no apoio lateral da cabeça para 
ajudar o seu utilizador a manter um alinhamento vertical quando o desvio lateral está presente ou para o 
acesso do botão de baixo perfil. 

Utilize uma configuração bilateral para inibir o Reflexo Tónico Assimétrico do Pescoço (RTAP) 
colocando os enchimentos numa posição contrária à rotação que ocorra. Coloque cuidadosamente 
o(s) enchimento(s) numa posição em que distribua uniformemente a pressão exercida aí para evitar o 
desconforto.

Posicionamento do enchimento facial lateral

Familiarize-se com as várias direções do ajuste:

A. Ajuste linear

B. Ajuste da altura 

C. Ajuste rotativo

AVISO! 

Evite colocar o(s) enchimento(s) diretamente sobre os ossos maxilares, orelhas, ou numa zona que entre 
em contacto com os olhos do utilizador! No caso de ocorrência de irritação, interrompa a utilização de 
imediato e entre em contacto com o terapeuta ou o RTS.

A

B

C
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1.  Desaperte os adaptadores inferiores do colar (Fig. 1, A) das placas de interligação (Fig. 1, B) e (Fig. 1, C) 
como mostra na Fig. 2.

2. Retire UM adaptador inferior do colar (Fig. 2, A). 

3.  Ver Fig. 3. Aperte as peças (Fig. 3, A), (Fig. 3, B) e (Fig. 3, C) utilizando os parafusos (Fig. 3, D) e as 
anilhas (Fig. 3, E) certifique-se de que as encaixa pela ordem que mostra a figura. Aperte firmemente.

4.  Ver Fig. 4. Fixe o suporte lateral do pedal amovível (Fig. 4, A) no apoio da placa de base anterior/lateral 
de interligação (Fig. 4, B) utilizando os parafusos (Fig. 4, C) e as anilhas (Fig. 4, D). Montagem concluída 
(Fig. 4, E).  Aperte firmemente. O suporte lateral do pedal amovível pode ser apertado com os parafusos 
dos lados direito ou esquerdo nas configurações unilateral ou bilateral. 

5.   Ver Fig. 5. Fixe uniformemente o anel horizontal (Fig. 5, A) entre a metade do colar superior (Fig. 5, B) e 
o apoio traseiro/lateral concluído (Fig. 5, C).

6.  Ver página 17 e os passos 5-9 para a montagem da haste do anel LFC. 

7.  Ver página 15 para a fixação da opção de Apoio Traseiro(Anterior).

Arco de proteção traseiro e combinação do Apoio Lateral

Fig. 2

A

AB

C
D E

Fig. 4

Fig. 5
A

C

B

Fig. 3

A C

BD

E

Fig. 1
A C

AB
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1.  Desaperte os adaptadores inferiores do colar (Fig. 1, A) das placas de interligação (Fig. 1, B) e (Fig. 1, 
C) como mostra na Fig. 2. 

2. Retire UM adaptador inferior do colar (Fig. 2, A).

3.  Ver Fig. 3. Aperte as peças (Fig. 3, A), (Fig. 3, B) e (Fig. 3, C) utilizando os parafusos (Fig. 3, D) e as 
anilhas (Fig. 3, E) certifique-se de que as encaixa pela ordem que mostra a figura. Aperte firmemente.

4.  Ver Fig. 4. Fixe o suporte lateral do pedal amovível (Fig. 4, A) no apoio da placa de base anterior/lateral 
de interligação (Fig. 4, B) utilizando os parafusos (Fig. 4, C) e as anilhas (Fig. 4, D). Aperte firmemente. 
O suporte lateral do pedal amovível pode ser apertado com os parafusos dos lados direito ou esquerdo 
nas configurações unilateral ou bilateral. 

5.   Ver Fig. 5. Fixe uniformemente o anel horizontal (Fig. 5, A) entre a metade do colar superior (Fig. 5, B) e 
o apoio traseiro/lateral concluído (Fig. 5, C).

6.  Ver página 17 e os passos 5-9 para a montagem da haste do anel LFC. 

7.  Ver página 15 para a fixação da opção de Apoio Traseiro(Anterior).

Combinação do Apoio Lateral e Traseiro PLUSH

A

Fig. 2

Fig. 3

A

C
B

D

E

Fig. 4

A

B

C D

Fig. 5
AC

B

B

C

Fig. 1

A

A
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Sistemas PLUSH

Os enchimentos Plush foram concebidos para prestar um apoio confortável às zonas 
cervicais superiores e às zonas sub-occipitais. 

O enchimento deve proteger a coluna vertebral e elevar a área inferior do occipício

(Fig. 1). Ao centrar o enchimento no apéx do occipício força a coluna vertebral a 
flectir-se (Fig. 2).

Fig. 1 Fig. 2

Sistemas do Arco de Proteção

Os enchimentos do arco de proteção foram concebidos para prestar apoio lateral 
cervical e sub-occipital num único enchimento.

O enchimento deve ser ajustado para prestar um contacto uniforme ao longo da 
sua superfície e permitir que as pontas largas apoiem a coluna vertebral mesmo 
sob as orelhas e por trás do processo mastóide.  Dobre devagar as seções largas 
manualmente para acomodar várias larguras para o pescoço.
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Os sistemas suboccipitais únicos foram concebidos para prestar apoio lateral cervical com um 
enchimento ajustável independente para apoio traseiro.

1.  Ajuste a altura e a profundidade do sistema de apoio para colocar o apoio da 
cabeça na posição normal das regiões suboccipital e occipital da cabeça.

2.  (Fig. 3) Ajuste primeiro o enchimento suboccipital (B). Ao mover o enchimento 
occipital (A) completamente para trás facilita mais o ajuste.

3.  (Fig. 4) Ao desapertar os parafusos (A) permite o movimento traseiro/
dianteiro do apoio occipital e do enchimento.  O enchimento suboccipital deve 
ser ajustado para prestar apoio lateral cervical e elevar a parte inferior do 
occipício.  As pontas largas do enchimento devem estender-se sob as orelhas 
e estar abaixo do processo mastóide.  (Fig. 1)

4.  (Fig. 2) Ajuste o enchimento occipital para a frente só o suficiente para 
entrar em contacto com o occipício. (Fig. 4) Ao desapertar os parafusos (B) permite que 
o enchimento seja movimentado para cima ou para baixo para um óptimo contacto com 
a cabeça. (Fig. 2) Tenha cuidado para não o posicionar muito para a frente afastado do 
enchimento suboccipital do utilizador.

Fig. 4

B

A

Fig. 1 Fig. 2

A

B

Fig. 3

Sistemas Suboccipitais Únicos
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S.O.F.T. Os três sistemas de enchimento são completamente ajustáveis e prestam apoio lateral cervical e occipital 
máximo. 

1.  Simulação (Fig. 1): Enquanto segura a cabeça do utilizador com as mãos na posição desejada, observe a quantidade 
de movimentos, tipos de movimento e efeitos de actividade reflexa patológica.

    Sugestão: Uma imagem digital neste momento poderia ser muito útil durante o ajuste final.

Lembre-se: Todas as configurações dos S.O.F.T. adaptam-se universalmente aos Sistemas de Apoio ONYX, LINX, ou 
PRO.  As figuras mostram um sistema de Apoio PRO com uma configuração de três enchimentos S.O.F.T..  

2. Antes de ajustar o apoio da cabeça ao utilizador, familiarize-se com os seguintes pontos de ajuste: (Fig. 2)

A. Rotação do apoio da placa de base

B. ajuste lateral dos enchimentos suboccipitais

C. rotação do enchimento suboccipital

D. profundidade do enchimento occipital

E. altura do enchimento occipital

F. rotação do enchimento occipital

3.  Ajuste a altura e a profundidade do sistema de apoio para colocar o apoio da cabeça na posição normal das regiões 
suboccipital e occipital da cabeça. (Fig. 3)

4.  Deslize devagar o apoio da cabeça para a frente permitindo que os enchimentos suboccipitais tornem o contacto 
inicial cómodo. Fixe a posição do sistema de apoio.  Veja as páginas 9-11 para os ajustes do sistema de apoio.

5.  Rode, movimente e ajuste os enchimentos suboccipitais para assegurar um bom contacto com o pescoço.  Sugestão: 
Ao mover o enchimento occipital (A) completamente para trás facilita mais o ajuste. Ajuste cada enchimento 
suboccipital para prestar apoio lateral cervical e levantar a parte inferior do occipício.   As pontas largas do enchimento 
devem estender-se sob as orelhas e estar abaixo do processo mastóide. (Fig. 4) Aperte os parafusos para fixar a 
posição. 

Sistemas (vários enchimentos) S.O.F.T.

Fig. 1 Fig. 3

B

A

B
CC

D

EF

Fig. 2 Fig. 4
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Ajustar o sistema ao utilizador

As margens do enchimento suboccipital 
estão demasiadamente pressionadas.

Folga fraca na zona das orelhas.

A pressão no processo mastóide é 
dolorosa.

A "placa" larga do enchimento suboccipital 
está demasiado alta. É possível que 
a cabeça do utilizador fique presa nas 
margens do sistema.

Contacto fraco com o 
enchimento occipital superior.

INCORRECTO!
Sistema apertado demasiado 
afastado da parte da traseira.

INCORRETO!
Sistema apertado demasiado 
afastado da parte da traseira.

Contacto fraco com os enchimentos 
suboccipitais.

A "placa" larga do enchimento 
suboccipital está demasiado alta. É 
possível causar desconforto sobre os 
ombros.

As margens do enchimento 
occipital estão demasiadamente 
pressionadas.

Melhor distribuição da pressão.

Folga na zona das orelhas e no 
processo mastóide.

A "placa" larga do enchimento 
suboccipital está acima dos ombros.

Raio X do sistema

CORRETO!
O sistema apertado no ângulo permite que os 
enchimentos inferior e superior possam distribuir 
uma pressão mais uniforme.

O que procurar num ajuste correto

Fig. 4

A largura entre os enchimentos suboccipitais pode ser ajustada à largura do pescoço 
deslizando os anéis dos parafusos lateralmente para as suas ranhuras. (página 22, Fig. 
2, B).  Os enchimentos devem ser ajustados para que o contacto uniforme seja feito e o 
apoio primário seja prestado na parte de trás dos enchimentos (Fig. 4).

6.  Ajuste o enchimento occipital para a frente só o suficiente para entrar em contacto 
com o occipício.  Ao desapertar os parafusos (página 22, Fig. 2, E) permite que o 
enchimento seja movimentado para cima ou para baixo para um óptimo contacto com 
a cabeça. Tenha cuidado para não afastar o utilizador dos enchimentos suboccipitais 
posicionando o enchimento occipital demasiado para a frente. O ângulo da placa de 
base afectará o limite do ajuste do enchimento occipital.  Quando for alcançado o 
ângulo correto, aperte todos os parafusos para fixar a posição.  
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Sistema dinâmico da cinta para a fronte

Componentes dinâmicos da cinta para a fronte

PRECAUÇÃO!
Leia e entenda todas as instruções antes de ajustar ou utilizar o Sistema dinâmico da cinta para a fronte.

O Sistema Dinâmico da Cinta para a Fronte (SDCF) presta apoio traseiro que se movimenta com o 
utilizador.

O SDCF deve ser aplicado e utilizado sob supervisão de um terapeuta ou profissional de 
reabilitação de pacientes em cadeiras de rodas.

O SDCF é uma potente solução para o apoio da cabeça enquanto presta liberdade de movimentos 
e um nível superior de conforto para o utilizador.

Os ajustes e as afinações podem ser necessários para obter óptimos resultados.

TODAS AS PESSOAS QUE COLOCAM O UTILIZADOR NO SDCF DEVEM TER LIDO AS 
INSTRUÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO SEGURA E CORRETA DESTE PRODUTO!

Número da patente 5.306.232

LEIA A ETIQUETA DE AVISO NA PARTE DE TRÁS DA UNIDADE DO 
SDCF

(C) Elemento de ajuste da tensão

Corda

(B) Roldana

(D) Cinta para a fronte 

(A) Tala de apoio

Etiqueta de aviso

Para auxiliar a instalação e o ajuste, familiarize-se com os componentes do SDCF.

A.  Tala de apoio - Os parafusos da ranhura da placa occipital, ou da ranhura do adaptador de apoio 
traseiro nos sistemas de enchimento únicos permitem o ajuste da altura.

B.  Roldanas - Permitem a movimentação livre da corda e da cinta para a fronte à medida que a cabeça 
roda.

C.  Elementos de ajuste da tensão - Os dispositivos de fecho com mola permitem o ajuste da tensão da 
cinta mudando o comprimento da corda.

D.  Cinta para a fronte - Disponível em neoprene que protege a pele (NAS) ou em tecido tipo atoalhado 
que protege a pele (TAS).
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A utilização incorreta deste aparelho pode causar 
ferimentos graves ou morte.

AVISO! PERIGO DE ASFIXIA

• Utilize sob supervisão.

•  Leia e entenda todas as instruções e as etiquetas de 
segurança.

•  Não aperte demasiado - A cinta não deve estar muito apertada 
para não causar vermelhidão, irritação ou pressão excessiva.#

•  A cinta não deve estar muito solta para não permitir que escorregue sobre os olhos 
e o nariz.

• PARE de utilizar o SDCF se a cinta escorrega ou se o utilizador sente desconforto, 
vermelhidão ou irritação.

•  Instrua todo o pessoal que trabalha com este sistema com a sua aplicação correta.

•  Consulte um terapeuta qualificado ou fornecedor em tecnologia de reabilitação 
especializado em posição e postura se os ajustamentos DFS forem necessários.

Erros normalmente cometidos quando se ajusta a cinta dinâmica para a fronte

Roldanas demasiado 
rebaixadas.

A correia escorrega 
sobre os olhos!

Roldanas 
demasiado 
elevadas.

As correias escorrega 
sobre a cabeça.

INCORRETO!  As roldanas demasiado 
rebaixadas fazem cair a cinta para a zona 
das orelhas e dos olhos.

SOLUÇÃO: Levante a roldana 
ajustando a barra transversal ligeiramente 
para cima. Verifique também se a tensão 
da cinta não tem demasiada folga.

INCORRETO!  As roldanas demasiado 
elevadas fazem cair a cinta da cabeça.

SOLUÇÃO: Rebaixe a roldana ajustando a 
barra transversal para baixo.

Componentes dinâmicos da cinta para a fronte >>>
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AVISO: Este ajuste é um ajuste importante. Ao ajustar a altura do suporte mudará a direção
da tensão da cinta ao longo da fronte e afectará a utilidade do sistema.

Passo 3 (Fig. 3) - Ajustar o ângulo da tensão da cinta para a 
fronte: Ajuste o apoio para cima ou para baixo para alcançar 
uma direção da tensão sobre a fronte que é perpendicular à 
inclinação da fronte (Fig. 4).

Fig. 3

    PRECAUÇÃO: 
Certifique-se de que os anéis do elemento 
de ajuste da tensão NÃO ENTREM EM 
CONTACTO com as roldanas quando a 
cabeça roda completamente para o lado 
direito/esquerdo.

Anel do elemento de 
ajuste da tensão.

Posicione ACIMA das 
sobrancelhas do utilizador.

Fig. 4

Ajuste dinâmico da cinta para a fronte

PASSO 1 - Colocação sobre a fronte: Com o utilizador 
sentado na cadeira, assegure-se de que o sistema de 
apoio da cabeça está corretamente instalado (consulte as 
seções anteriores sobre a instalação do sistema). Deslize 
a cinta para a fronte no seu lugar (Fig. 1).

PASSO 2 - Tensão da cinta: Utilizando o elemento de ajuste 
da tensão aperte a cinta no ponto necessário para manter um 
contacto constante com a fronte mas não aperte demasiado de 
forma a causar vermelhidão por pressão excessiva. (Fig. 2) 

     AVISO: 

A cabeça do utilizador deve estar em contacto completo com o 
enchimento de apoio na parte de trás durante este ajuste. A não 
observância deste aviso é extremamente perigosa e permitirá que 
a cinta se solte e caia sobre os olhos ou o nariz do utilizador. 

LEIA E ENTENDA TODAS AS INSTRUÇÕES E OS AVISOS ANTES DE AJUSTAR O 
SDCF AO UTILIZADOR.

Fig. 1

Fig. 2
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Instruções da instalação do boné com cinta (suporte frontal dinâmico)

Cinta dinâmica para a fronte com opção de boné com cinta

O boné com cinta é compatível com 
todos os sistemas dinâmicos de cinta 
para a fronte da Whitmyer Biomechanix.

LEIA A ETIQUETA DE AVISO NA PARTE DE TRÁS DA UNIDADE DO SDCF

O BONÉ COM CINTA é um acessório opcional disponível para o Sistema dinâmico de cinta para a 
fronte. O boné substitui a cinta só do SISTEMA DINÂMICO DE CINTA PARA A FRONTE e é compatível 
com todas as aplicações do SDCF.

1. Siga as instruções da instalação das ferragens para o SDCF.

2. Siga as instruções de encaixe do SDCF. 

Ajustar as dimensões do boné com cinta

Inclua o seguinte passo para personalizar as dimensões 
do boné de acordo com a cabeça do utilizador:

Insira ou retire uma ou duas peças da espuma pré-
formada (A) a partir do gancho e do bolso amovível na 
parte superior interior do boné (Fig. 1). Ao inserir ou 
ao retirar uma parte de espuma elevará ou rebaixará a 
posição do boné sobre a cabeça.

Fig. 1

Roldana

Elemento de ajuste da tensão Bolsa com forro de espuma

(Vista recortada)

Boné 
com 
cinta

Etiqueta de aviso

Corda do cinto para a fronte

Elemento de ajuste da 
tensão
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  AVISO! 
LEIA ISTO ANTES DE USAR

Leia os avisos e as instruções com frequência até que as entenda 
completamente. 
Guarde este guia juntamente com o produto para futura referência.

Se tiver alguma questão sobre a montagem e a instalação deste 
produto entre em contacto com o Grupo A.R.T. pelo 866.725.SEAT 
ou pelo 850.575.3186 para chamadas internacionais.

ESCOLHER OS PRODUTOS DE POSICIONAMENTO 
CERTOS
1.  Alguns utilizadores, pelo seu nível de incapacidade ou 

condições físicas, podem precisar de apoios traseiros 
(anteriores) para ajudar a manter uma postura ou uma 
posição do corpo correta. Esses aparelhos incluem cintas 
para a cabeça, cintas para os ombros, sistemas de cintas 
para a zona torácica, apoios pélvicos e cintos.

2.  O Grupo A.R.T. oferece-lhe a possibilidade de vários estilos 
e ajustes de apoios traseiros e pélvicos. No entanto, a 
seleção final do produto certo para a sua segurança cabe-lhe 
unicamente a si e ao seu médico de saúde.

RISCOS DE FERIMENTOS E COMO EVITÁ-LOS
  O movimento excessivo ou a deslocação da pélvis - isto 

pode fazer com que o apoio se desloque. Se isto ocorrer, 
poderá causar ferimentos graves ao utilizador.   

 Para evitar os riscos:

 A.  É VITAL manter o utilizador numa posição pélvica estável.

  • Os apoios traseiros SÓ devem ser utilizados com 
suportes ou cintos para assento, costas e pélvis que 
evitem que o utilizador escorregue do assento.

 B.  Os apoios traseiros devem estar adaptados pelo seu 
fornecedor autorizado pelo Grupo A.R.T. e médico de 
saúde.

 C.  Depois de os encaixar, os apoios traseiros SÓ devem ser 
colocados e ajustados por pessoal especializado.

 D.  NÃO deixe o utilizador sozinho quando utiliza apoios 
traseiros(anteriores).

 E.  Este produto NÃO foi testado sob trânsito. 
Não se recomenda a sua utilização em condições de 
trânsito.

O SDCFQ10 e o SDCFQ30 
Para utilização com o apoio da 
cabeça único 
(inclui a interligação do apoio traseiro) 

!

Instruções do utilizador para os modelos SDCFQ1, SDCFQ3, SDCFQ10 e SDCFQ30 Patente provisória

O SDCFQ1 e o SDCFQ3 
Para utilização com os sistemas 
de apoio da cabeça S.O.F.T.

APOIO TRASEIRO DINÂMICO | SDCF2
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Instalação:

1   Utilizar uma chave e/ah” Allen®: Desaperte o 
anel do parafuso da parte occipital traseira 
Fig. 1 (A), ajuste para cima ou para baixo para 
obter acesso à ranhura.

2    Retire o parafuso e a anilha (B) da placa de 
apoio do 
SDCF2.

3   Encaixe a placa de apoio na ranhura da frente 
do apoio da parte  
occipital como mostrado. A placa pode ser 
montada acima ou abaixo do enchimento da 
parte occipital.

4   Coloque o parafuso e a anilha e aperte-os (B).
Ajuste da cinta para a fronte:

5   Utilizar uma chave t/ds” Allen: Desaperte 
o parafuso de ajuste das hastes de guia 
Fig. 2 (F) e deslize as duas hastes de guia 
uniformemente para o diâmetro desejado.

6  Coloque a cinta em neoprene (D) na posição 
desejada na fronte.

7  Deslize as hastes de guia através da tala até 
a cinta em neoprene dianteira ter cerca de 
6.0mm do apoio da guia em plástico (E). A 
cinta deve acomodar a fronte. Fig. 3 (H)

8    Volte a apertar o parafuso de ajuste da haste 
de guia (F) para fixar a posição.

9  As hastes de guia podem ser cortadas com 1” 
limitando a protuberância traseira. 
O boné em vinil deve ser retirado antes do 
corte e depois pode ser colocado de novo. Fig. 
3 (I) 

10  Reajuste o cinto para a fronte, se necessário. 
Ajustamento do ângulo descendente de 
bloqueio:

11   Utilizar uma chave t/ds” Allen para desapertar 
os parafusos da tala do ajuste do ângulo Fig. 1 
(C).

12   Insira uma chave Allen no orifício exposto Fig. 
2 (G) no eixo de ajuste do ângulo prateado e 
rode até o enchimento da fronte e as hastes 
de guia ficarem no ângulo desejado.

13  Volte a apertar os parafusos da tala de ajuste 
do ângulo e verifique todas as  
definições. 

Nota: 
Os fechos e o ajuste SDCF 2 devem ser verificados 
antes de cada utilização. A cinta em neoprene deve ser 
substituída ao primeiro sinal de desgaste ou perda de 
tensão.

Patente provisória

FIG. 1





C
C

E

D

6.0mm

FIG. 31”

H

I

APOIO TRASEIRO DINÂMICO | SDCF2>>>

FIG. 2
FG

DFS2

Código HCPC: K0108
SISTEMAS DE APOIO 
ÚNICOS SISTEMA S.O.F.T.

Número da 
peça DFSQ30 (pequeno) DFSQ3 (pequeno)

DFSQ10 (largo) DFSQ1 (largo)
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AJUSTE - ALTURA E ÂNGULO:

1.  Ajuste da altura - Desaperte o parafuso de apoio (B), deslizando o 
acessório HEDZ-UP para cima ou para baixo. Volte a apertar.

2.  Ajuste do ângulo - Desaperte os parafusos de ajuste do suporte 
da cinta direito e esquerdo (C). Ajuste igualmente os ângulos do 
suporte. Volte a apertar os dois parafusos assegurando-se de que os 
suportes estão fixados e nos mesmos ângulos.

AJUSTE - DIMENSÕES DA CINTA:

1.  Ajuste das dimensões da cinta (Nota: A proteção da cinta foi 
pressionada lateralmente nesta figura - Aviso - A proteção deve 
estar no lugar para servir como enchimento para a fronte). 
Deslize a proteção da cinta (F) para expor o gancho e apertar a cinta 
em plástico. Abra e volte a apertar o gancho e aperte os fechos (E) 
ajustando todas as dimensões da cinta uniformemente dos dois 
lados.

Instruções da cinta para a fronte HEDZ-UP Static

PRECAUÇÃO! 

Aconselhe-se com um terapeuta qualificado ou fornecedor em tecnologia de reabilitação especializado 
em posição e postura antes de instalar ou ajustar este produto.

Leia e entenda todas as instruções e os avisos antes de utilizar o produto. Estamos ao seu dispôr para 
responder a questões das 8.00 às 17.00. Horário padrão oriental. Ligue-nos pelo 800-944-8246. 

Instalação:

Utilizar uma chave 3/16” Allen®:

1.  Desaperte o anel do parafuso da parte occipital traseira (A), ajuste para 
cima ou para baixo para obter acesso à ranhura.

2.  Retire o parafuso e a anilha (B) do suporte de apoio HEDZ-UP.

3.  Encaixe a placa de apoio na ranhura da frente do apoio da parte occipital 
como mostra na figura.

4. Coloque o parafuso e a anilha (B).

Nota: Ajuste a cinta para deixar um espaço de um ou de dois dedos entre a fronte do utilizador e a cinta 
permitindo a liberdade de movimentos do utilizador.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

A cinta HEDZ-UP vira para cima (G) por transferências ou períodos de não utilização e vira para baixo 
para assumir a mesma posição de cada vez.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E DE LAVAGEM:

Verifique periodicamente todas as condições do HEDZ-UP e volte a apertar de imediato os fechos soltos 
ou substitua as peças danificadas. 

Instruções de lavagem - Retire e lave à mão a cinta com detergente suave. Deixe secar ao ar livre. 
Substitua a proteção no caso de estar gasta ou rasgada.

Cinta em plástico - Substitua a cinta ao primeiro sinal de desgaste, rasgão ou rachadela.
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Apoios de Braços Laterais

Apoios de Braços Traseiros (Anteriores)

1. Retire os parafusos (A) do enchimento occipital (B) e retire a metade do colar inferior (C). 

2.  Fixe o anel (D) entre o adaptador do colar (E) e a metade do colar superior do enchimento 
occipital (F).

3. Ajuste o apoio conforme desejar e aperte todos os parafusos firmemente.

1.  Retire os parafusos (A) do enchimento occipital (B) e retire a metade do colar 
inferior (C). 

2.  Fixe o anel (D) entre o adaptador do colar (E) e a metade do colar superior do 
enchimento occipital (F).

3. Ajuste o apoio conforme desejar e aperte todos os parafusos firmemente.

D
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Considerações sobre a aplicação

 AVISO!  
• Use só quando for possível vigiar a criança.

• A correia anterior não deve ser usada com crianças que 
possam agarrar ou puxar a correia de suporte.

• Usar apenas com crianças com idades inferiores a 3 
anos.

• Não fixar ou modificar para usar com produtos que não 
Cuddles. 

• Não apropriado a crianças que puxem activa e 
firmemente em flexão.
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Utilizar uma chave 3/16” Allen®:

1.  Retire o enchimento occipital e o anel do parafuso (Fig. 1, A) 
da placa occipital (Fig. 1, B).

2.  Fixe a barra única (D) à ranhura da placa occipital (B) com os 
fechos e as anilhas fornecidos (Fig. 3).

3.  Fixe o anel do parafuso que retirou anteriormente (A) na 
ranhura da barra única (Fig. 3).

4.  Fixe o enchimento correto ao anel do parafuso e ajuste da 
posição em volta da cabeça do utilizador.

5.  Assim que a posição do enchimento satisfaça, aperte todos 
os fechos e depois o velcro ao enchimento de proteção sobre 
os fechos da barra única como mostra acima na (Fig. 2).

Utilizar uma chave 3/16” Allen®:

1. Retire o enchimento occipital e o anel do parafuso (Fig. 1, A) da placa occipital (Fig. 1, B).

2.  Fixe a barra em T (Fig. 2, C) na ranhura da placa occipital com os fechos e as anilhas fornecidas.

3.  Fixe o anel do parafuso que retirou anteriormente e o anel do parafuso fornecido com a barra em T 
nas ranhuras (Fig. 2, E).

4.  Fixe o(s) enchimento(s) correto(s) ao anel do parafuso e ajuste a posição em volta da cabeça do 
utilizador.

5.  Assim que a posição do(s) enchimento(s) satisfaça, aperte todos os fechos e depois fixe o enchimento 
de proteção sobre os fechos da barra em T como mostra a figura (Fig. 2, D).

Instruções da instalação da barra em T

Os sistemas encomendados com os apoios occipitais da barra em T vêm equipados com a barra em T 
fixada no apoio occipital. Estas instruções destinam-se ao sistema existente de encaixe traseiro

Instruções da instalação da barra única

Fig. 1
A

B

Fig. 2
C

D

E

Fig. 3
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B

D
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A Whitmyer Biomechanix garante que todos os componentes incluídos nos seus produtos estão livres 
de defeitos no material e no fabrico durante um ano a partir da data da compra.  Todos os componentes 
metálicos dispõem de uma garantia por vida útil prolongada contra quebra.  Todas as protecções, espuma, 
cordas, peças em plástico e cintas dispõem de uma garantia de 90 dias.  Se algum produto demonstrar 
algum defeito, esse produto deverá ser reparado ou substituído por opção da Whitmyer Biomechanix.  Esta 
garantia não inclui quaisquer encargos por trabalho ou transporte incorridos pela instalação ou reparação 
da peça sobresselente.  A Whitmyer Biomechanix obriga-se e compromete-se exclusivamente nos termos 
desta garantia a informar que esta garantia deverá limitar-se a essa reparação e/ou substituição.

Para os serviços relativos à garantia, entre em contacto com o nosso Departamento de Apoio ao 
Cliente para lhe ser dado um Número de autorização de devolução.  Tenha todas as informações que 
deve fornecer relativas à compra e à natureza do defeito.  Não devolva nenhum produto à Whitmyer 
Biomechanix sem aprovação prévia desta.

Limitações e exclusões: A presente garantia não deverá aplicar-se a danos causados por uso normal ou 
a produtos sujeitos a negligência, acidente, funcionamento, manutenção ou armazenamento incorretos, 
utilização para fins comerciais ou institucionais, produtos modificados sem o expresso consentimento por 
escrito da Biomechanix incluindo, mas não se limitando a, modificação através de qualquer componente 
sem o consentimento específico da Whitmyer Biomechanix, ou a um produto danificado por circunstâncias 
alheias à Whitmyer Biomechanix.  Esta avaliação será exclusivamente determinada pela Whitmyer 
Biomechanix. Esta garantia abrange apenas o comprador/utilizador dos nossos produtos. A Whitmyer 
Biomechanix reserva-se o direito de modificar os produtos e as ofertas dos produtos por sua livre escolha e 
sem aviso prévio.

Garantia do produto

As seguintes sugestões ajudarão a garantir a segurança e a utilização do produto com sucesso. 

ESPUMA E PROTEÇÕES
MANUTENÇÃO DE PROTEÇÕES - O SOFT PRO da Whitmyer Biomechanix protege os fechos e as 
aberturas na lavagem. Lave à mão com detergente suave, passe por bastante água e deixe secar ao ar 
livre para obter bons resultados.

SUBSTITUIÇÃO DE PROTEÇÕES - Temos em armazém proteções sobresselentes para todos os nossos 
produtos. Se as proteções estiverem demasiado gastas ou sujas, recomenda-se a sua substituição.

ENCHIMENTOS DE ESPUMA - A espuma sujeita ao uso diário ficará gasta e perderá o nível de 
comodidade inicial pelas almofadas quando os enchimentos estavam novos. Os enchimentos de espuma 
são fixados aos painéis do sistema por um gancho e um sistema de aperto por mola, simplificando o 
processo de substituição pelos nossos kits de espuma nova.

COMPONENTES MECÂNICOS
Recomendamos que verifique todos os componentes do sistema regularmente. A frequência dessas 
verificações dependerá do rigor com que o produto é utilizado. A verificação dos seguintes artigos garantirá 
a utilização segura e funcional do produto:

1. Verifique o aperto de todos os fechos e ferragens nos pontos de fixação.

2. Reveja todas as peças por sinais de desgaste. Preste bastante atenção aos componentes em plástico, 
vinil e tecido. Procure por deformações e desgaste em todas as cintas e cordas. 

3. Procure nas peças metálicas por sinais de desgaste, rachadelas, peças deformadas ou flexão excessiva.

4. Substitua ou repare quaisquer peças que apresentem desgaste.

ORÍFICIOS ROSCADOS
Não exerça força sobre nenhum fecho. Sendo cuidadoso e apertando os fechos uniformemente corrigirá 
normalmente quaisquer problemas de fecho.

Manutenção do produto da Whitmyer Biomechanix
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This product is manufactured to comply with the ‘Medical Device Directive’ MDR 2017/745.

Dieses Produkt wird in Konformität mit der ‘Richtlinie für Medizinprodukte’, 2017/745/EEC, hergestellt.

Dit product is gemaakt om te voldoen aan de Richtlijn 2017/745/EEG betreffende medische hulpmiddelen.

Este producto está fabricado cumpliendo con los requerimientos de las directivas sobre productos sanitarios 
2017/745/CEE.

Ce fauteuil a été fabriqué conformément à la directive 2017/745/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Este produto foi fabricado de acordo com a ‘Directiva de Dispositivos Médicos’ 2017/745/EEC.

Questo prodotto è fabbricato in conformità ai requisiti della direttiva in materia dei dispositivi medici 2017/745/CEE.

Denna produkt uppfyller fordringarna i direktivet för medicinsk utrustning, 2017/745/EEC.

Dette produktet er produsert i samsvar med medisinsk utstyrsdirektiv 2017/745/EEC.

Tento výrobek je vyroben tak, aby splňoval směrnici o zdravotnických prostředcích 2017/745/EHS.

Produkt ten został wyprodukowany zgodnie z zapisami Dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 2017/745/EWG.

Tento výrobok je vyrobený v súlade so smernicou o zdravotníckych pomôckach 2017/745/EHS.

Dette produkt er fremstillet i henhold til kravene i EU-direktivet for medicinsk udstyr, 2017/745/EØF.
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