
Manual do Utilizador

Zippie TS® 
*  com opção de transporte      *  sem opção de transporte

Fornecedor:   Este manual deve ser entregue ao utilizador desta cadeira de rodas.
Utilizador:    Antes de utilizar esta cadeira de rodas, leia todo o manual e guarde  

 para consulta futura.

Manual de Instruções

Zippie TS®
Distribuidor:  Este manual deve ser entregue ao utilizador desta cadeira 

de rodas. 
Pasajero:    Antes de usar esta cadeira de rodas, leia este manual na 

totalidade e guarde-o para consulta futura.

Cada cadeira é enviada com um manual de instruções em inglês. O manual em português, 
espanhol ou francês está disponível em formato PDF na nossa página da internet: www.
SunriseMedical.com Aceda à página específica do produto para descarregar o manual, ou 
comunique com o distribuidor autorizado da Sunrise Medical.

TS
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A SunriSe MedicAl eScuTA
Obrigado por ter comprado uma cadeira de rodas Zippie.  Queremos ouvir as suas 
questões ou comentários sobre este manual, sobre a segurança e fiabilidade da sua 
cadeira e sobre os serviços que recebe do seu fornecedor. Não hesite em escrever-
nos ou contactar-nos na seguinte morada e telefone :

Sunrise Medical  
Departamento de Apoio ao Cliente

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya, Espanha

(00 34) 94 633 31 92

Não se esqueça de nos enviar o cartão da sua garantia e notifique-nos se houve 
alteração da sua residência. Isto permitir-nos-á mantê-lo informado sobre a segurança, 
novos produtos e opções para melhorar a sua experiência e aproveitamento desta 
cadeira de rodas. Se perder o cartão da sua garantia, telefone-nos ou escreva-nos e 
teremos todo o gosto em enviar-lhe outro.

PArA reSPOnder ÀS SuAS QueSTÕeS
O seu fornecedor autorizado é quem melhor conhece a sua cadeira de rodas, e pode 
responder à maioria das suas questões sobre a segurança, utilização e manutenção da 
cadeira. Para referência futura, preencha o seguinte:
Fornecedor: ________________________________________
Morada: ___________________________________________
_________________________________________________
telefone: __________________________________________
# de série: ________________  Data/Compra: _____________

infOrMAçãO AdiciOnAl dO Seu inTereSSe
Nenhum componente desta cadeira foi fabricado com Látex de Borracha Natural.

infOrMAçãO SObre eliMinAçãO e reciclAgeM
Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, entregue-o num ponto de 
recolha ou de reciclagem autorizado designado para tal pelas autoridades locais 
ou governamentais.  Esta cadeira de rodas foi fabricada com vários materiais. Este 
equipamento não deve ser eliminado com o lixo doméstico normal.  Deve eliminar 
a sua cadeira de rodas adequadamente, de acordo com as leis e regulamentos locais.  
A maioria dos materiais utilizados no fabrico deste produto são completamente 
recicláveis.  A recolha e reciclagem em separado do seu produto, aquando da 
eliminação, ajudará a conservar os recursos naturais e garantir que é eliminado de 
uma maneia que preserve o ambiente.

Assegure-se que é o proprietário legal do aparelho antes de o deitar fora, de acordo 
com as recomendações anteriores.

I. Introdução
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IV. AVISO – LeIA AnTeS de USAR

III. A SUA cAdeIRA de ROdAS e AS SUAS peçAS

A. SeleciOnAr A cAdeirA cerTA e AS OPçÕeS 
de SegurAnçA
A Sunrise disponibiliza uma grande variedade de cadeiras de rodas para 
satisfazer as suas necessidades.  Este produto destina-se a ser utilizado por 
apenas uma pessoa.  A seleção final do tipo da cadeira de rodas, das opções 
e ajustes é da sua exclusiva responsabilidade e da responsabilidade do seu 
profissional de saúde.  A seleção da melhor cadeira de rodas para as suas 
necessidades de mobilidade específicas depende de fatores como:

1. A sua deficiência, força, equilíbrio e coordenação.
2.  Os tipos de perigos que enfrenta durante a utilização diária (onde vive 

e trabalha e outros locais onde poderá usar a sua cadeira).
3.  A necessidade de opções que melhorem a sua postura, segurança 

e conforto (como barras anti-queda, cintos de posicionamento ou 
sistemas de assentos especiais). 

b. cOnSulTe freQuenTeMenTe eSTe MAnuAl
Antes de utilizar esta cadeira, você, e cada pessoa que o pode ajudar, devem 
ler todo o manual e respeitar todas as instruções. Reveja frequentemente os 
avisos, até lhe serem completamente familiares.

c. AViSOS
A palavra “AVISO” refere-se a um perigo ou prática não segura que pode 
causar lesões graves ou morte a si ou a outras pessoas. Os “Avisos” estão 
nas três principais secções, como se especifica a seguir: 

1. v — aDvertÊncIaS GeraIS
 Aqui poderá consultar uma lista de verificação de segurança e um 

sumário dos riscos que deve conhecer antes de utilizar esta cadeira.

2. vI – aDvertencIaS De SeGUranca: QUeDaS e 
toMboS 

 Aqui será informado sobre as práticas de utilização segura da sua 
cadeira, e como evitar uma queda ou derrube enquanto realiza as 
suas atividades diárias na sua cadeira.

3. vII — avISoS – coMPonenteS e oPÇÕeS
 Aqui ficará a conhecer os componentes da sua cadeira e as opções 

que pode selecionar para segurança. Consulte o seu fornecedor 
autorizado e o seu profissional de saúde para o ajudarem a escolher 
a melhor configuração e opções para utilização segura.

nota–  Quando aplicável, também encontrará “Avisos” noutras secções 
deste manual. Respeite todos os avisos nestas secções.  Se não o 
fizer, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou perder o controlo 
da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros.

1. Pega para empurrar
2. Apoio para braços de altura 

ajustável e de barra única
3. Barra anti-queda
4. Pneu traseiro de 12”
5. Eixo de libertação rápida
6. Bloqueio dos pés (Opção)
7. Fixação da roda giratória dianteira
8. garfo da roda giratória
9. Roda giratória dianteira
10. Placas para os pés ajustável (Opção)
11. Barra amortecedora (inclinação)
12. ganchos retráteis
13. Base do assento
14. Almofada
15. Lateral (Opção)
16. Encosto sólido
17. Apoio da cabeça (Opção)
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A. liMiTe de PeSO.

AViSO

NUNCA exceda o limite de peso especificado pela Sunrise Medical.  A 
capacidade de peso indicada pelo seu fornecedor aplica-se a um peso 
combinado de um ocupante e dos objetos transportados no espaço de 
arrumação da cadeira.  Se exceder o limite de peso, pode danificar a 
cadeira, cair, tombar ou perder o controlo da cadeira e ferir gravemente o 
condutor ou outros.

Capacidade de peso

Zippie tS® - 165 lbs/(75 kg).

b. uTilizAçãO PreViSTA 
A utilização prevista da cadeira de rodas Zippie tS® é garantir a mobilidade 
de crianças limitadas a uma postura sentada.

AViSO
NÃO utilize este equipamento para outros efeitos que não os efeitos 
previstos pelo fabricante 

1.  A cadeira de rodas não foi criada para praticar musculação e não é 
segura para ser utilizada como assento enquanto pratica musculação.  
Praticar musculação sentado na cadeira altera significativamente a 
estabilidade da mesma e pode derrubá-lo.

2. NÃO se coloque de pé na estrutura da cadeira de rodas.
3. NUNCA permite que alguém se coloque de pé na sua cadeira ou 

que a utilize como degrau.
4. Esta cadeira foi criada para um só ocupante
5. Modificações não autorizadas e a utilização de peças ou acessórios 

não fornecidos ou autorizados pela Sunrise Medical podem alterar 
a estrutura da cadeira. Deste modo, a garantia é considerada nula e 
a cadeira poderá constituir um risco para a segurança.  Se o aviso 
for ignorado, a cadeira pode ficar danificada ou a pessoa que utiliza 
a cadeira pode sofrer lesões graves se a utilizar para qualquer 
propósito não previsto.

c. AcOMPAnHAnTeS e PreSTAdOreS de 
cuidAdOS

AViSO

Antes de poder auxiliar um ocupante, não se esqueça de ler todos os 
avisos incluídos neste manual e siga todas as instruções que se aplicam. 
Tenha em conta que, depois de consultar um profissional de saúde, deverá 
aprender que movimentos corporais seguros e comprovados utilizar e criar 
métodos de apoio mais adequados às suas capacidades.

d. AceSSóriOS

AViSO

Modificações não autorizadas ou a utilização de peças ou acessórios não 
fornecidos ou autorizados pela Sunrise Medical podem alterar a estrutura 
da cadeira.  Deste modo, a garantia é considerada nula e a cadeira poderá 
constituir um risco para a segurança.  

Alguns problemas que podem ocorrer mas que não se limitam a:

1. Rodas e/ou pneus incorretos que colocam o utilizador em risco de 
uma queda ou derrube. 

2. Acrescentar um componente à estrutura, alterar a integridade 
estrutural da cadeira.

3. Qualquer modificação ou desmontagem pode potencialmente criar 
uma situação pouco segura onde o utilizador e/ou acompanhante 
ficam em risco.

e.  cOnHeçA A SuA cAdeirA

AViSO

Cada cadeira de rodas é diferente. Reserve algum do seu tempo para ficar 
a conhecer a cadeira antes de a utilizar. Comece devagar, com movimentos 
suaves e simples. Se estiver habituado(a) a uma cadeira diferente, poderá 
aplicar demasiada força e tombar. Se aplicar demasiada força, pode causar 
a queda, derrube ou perda de controlo da sua cadeira, danificá-la e causar 
lesões graves no ocupante e/ou outros.

f. PArA reduzir O riScO de AcidenTe

AViSO
1.  ANtES de começar a utilizar a cadeira, o seu profissional de 

cuidados de saúde deve instrui-lo na sua utilização segurar.
2.  Pratique dobrar, alcançar, sair e sentar-se na cadeira até se 

familiarizar com os limites das suas capacidades. Peça a alguém que 
ajude até saber o que provoca uma queda ou tombo e o que fazer 
para o evitar. 

3.  Lembre-se de que deve desenvolver os seus próprios métodos de 
utilização segura mais adequados ao seu nível de funcionalidade e às 
suas capacidades.

4.  NUNCA tente uma manobra sózinho.  Peça ajuda ao seu 
profissional de cuidados de saúde para reduzir o risco de uma queda 
ou derrube. 

5.  Familiarize-se com as áreas onde planeia utilizar a sua cadeira. 
Identifique os perigos e saiba como os evitar.

g. inSPeçãO de SegurAnçA

AViSO

Antes de cada utilização da sua cadeira:
1.  Certifique-se de que a cadeira se move facilmente e de que todas 

as peças funcionam sem problemas. Verifique se existem ruídos, 
vibrações ou alteração da facilidade de utilização. (A sua existência 
pode indicar pressão baixa dos pneus, dispositivos de aperto soltos 
ou cadeira danificada).

2.  Inspecione qualquer problema. O seu fornecedor autorizado pode 
ajudar a detetar e a corrigir o problema.

3.  Verifique se ambos os eixos traseiros de extração rápida 
estão bloqueados. Quando bloqueados, o botão do eixo fica 
completamente saliente. Se não bloqueados, a roda pode sair e a 
cadeira pode tombar. 

4. Se a sua cadeira estiver equipada com rodas anti queda, bloqueie os 
tubos. 

H. AlTerAçÕeS e AJuSTAMenTOS

AViSO
1.  Consulte o seu profissional de cuidados de saúde para ajustar os 

componentes do assento sempre que for necessário proceder a uma 
alteração ou ajuste.

2. Modificações não autorizadas ou a utilização de peças não fornecidas 
ou aprovadas pela Sunrise Medical podem alterar a estrutura da 
cadeira. Deste modo, a garantia é considerada nula e a cadeira 
poderá constituir um risco para a segurança.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou 
perder o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros.

V. AdVeRTÊncIAS GeRAIS
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i. cOndiçÕeS AMbienTAiS 

AViSO

1.  Exerça o máximo cuidado se conduzir a cadeira em 
superfícies molhadas ou escorregadias. Em caso de 
dúvida, peça ajuda. 

2.  O contato com água ou humidade em excesso poderá enferrujar ou 
corroer a cadeira.  Evite todas as condições climatéricas extremas, se 
possível.

 a.  não utilizar a sua cadeira num duche, piscina ou outro corpo de 
água. A tubagem e peças da cadeira não são impermeáveis e podem 
enferrujar ou corroer a partir do interior.

 b.  evite a humidade em excesso (por exemplo, não deixe a cadeira 
numa casa de banho húmida enquanto toma um duche). 

 c.  seque a sua cadeira assim que ficar húmida ou se a lavar com água.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou perder 
o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros.

J. TerrenO

AViSO
1. Com base nos testes ANSI/RESNA, a Sunrise Medical recomenda a 

utilização de uma roda giratória com um diâmetro mínimo de 5”, se 
pretender utilizar a cadeira de rodas para contornar obstáculos até 
1/2” regularmente.

2.  A sua cadeira destina-se a ser conduzida em superfícies firmes e 
niveladas tais como alcatrão, asfalto e nos interiores.

3.  Não use a sua cadeira em areia, terra solta ou em terreno irregular.
4.  Se utilizar a sua cadeira em terreno mais irregular do que o descrito 

em cima, existe o perigo dos parafusos se soltarem prematuramente, e 
qualquer dano nas rodas ou eixos pode colocar o utilizador em risco 
de queda, derrube ou perda de controlo.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou perder 
o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros.

k. uTilizAçãO nA ruA

AViSO
1. Este produto não se destina a ser utilizado na rua. 
2. Evite as ruas sempre que possível.
3. Obedeça a e siga todas as passagens de pedestres e deve obedecer a 

todas as leis que se aplicam a pedestres.
4. Esteja atento ao perigo representado por viaturas motorizadas em 

parques de estacionamento ou quando atravessar uma estrada.

Caso não respeite este aviso, poderá danificar a sua cadeira e sofrer uma 
possível colisão e causar lesões graves ao utilizador ou outros.

l. SegurAnçA eM VeÍculO MOTOrizAdO 1 2

Se possível e viável, o utilizador deve passar para o assento do veículo do 
Fabricante de Equipamento Original e usar os sistema de retenção OEM 
instalado no veículo.

A Sunrise Medical disponibiliza um Sistema de Retenção de Ocupantes e 
de Fixação da Cadeira de Rodas WC-19, também conhecido como Opção 
de transporte.  Para identificar se a sua cadeira de rodas foi fabricada com 
a Opção de transporte instalada, procure os quatro pontos de fixação.  
Dois pontos dianteiros (A), e dois pontos traseiros (B).  Estes pontos são 
identificáveis pelo decalque do ponto de fixação que se encontra nos ou 
próximo dos pontos de fixação.  

Se a sua cadeira de rodas estiver equipada com opção de 
transporte, reveja o suplemento retenção durante o transporte 
fornecido com a cadeira de rodas, para obter informações e 
instruções adicionais.  Pode pedir uma cópia ao seu fornecedor 
autorizado ou telefonar para a Sunrise Medical  através do número 
1-800-333-4000 caso não tenha uma cópia.

Procure este símbolo na sua cadeira de rodas.  Indica se os 
pontos de fixação da cadeira de rodas são compatíveis com 
ANSI/RESNA (1998) V.1 - Secção 19 e/ou ANSI/RESNA (2012) 
V.4 WC-19.  Para mais informações associadas ao transporte, 
consulte “Suplemento de Fixação durante o transporte” 
fornecida com a sua cadeira.

1 2

A
B

gancho de 
transporte 
dianteiro

gancho de 
transporte traseiro

AViSO
Se a sua cadeira nÃo estiver equipada com a Opção de transporte:

1. NUNCA deixe alguém sentar-se nesta cadeira enquanto a transporta 
numa viatura. transfira SEMPRE o ocupante para um assento de 
veículo autorizado. Prenda SEMPRE o condutor com os dispositivos de 
segurança adequados para viaturas. 

2.  Em caso de acidente ou paragem súbita, o condutor poderá ser 
projetado da cadeira.  Os cintos de segurança da cadeira de rodas não 
evitam esta situação e os cintos e correias poderão causar ferimentos.

3.  NUNCA transporte esta cadeira no assento dianteiro da viatura. 
Poderá mover-se e interferir na condução. 

4. Fixe SEMPRE esta cadeira para que não descaia ou se mova.
5. Não utilize qualquer cadeira que tenha estado envolvido num acidente 

com uma viatura.  A estrutura e/ou componentes pode sofrer 
alterações em caso de acidente.  Estes elementos podem ser, mas não 
se limitam a: componentes dobrados, soltos e/ou partidos sujeitos a 
impacto.

O não cumprimento destes avisos colocam-no a si e a outros que o podem 
ajudar em elevado risco de sofrer lesões.

M. QuAndO neceSSiTAr AJudA

AViSO

Para o condutor: Certifique-se de que cada pessoa que ajuda lê e respeita 
todos os avisos e instruções aplicáveis.

Para assistentes:
1.  Colabore com o médico(a), enfermeira(o) ou terapeuta do condutor 

para saber quais os métodos mais adequados às suas capacidades e às 
capacidades do condutor.

2.  Diga ao condutor o que planeia fazer e explique como o condutor 
deve agir. Deste modo, o condutor fica à vontade e reduz o risco de 
acidente.

3.  Certifique-se de que a cadeira tem pegas para empurrar. São pontos 
de segurança para poder agarrar a traseira da cadeira para evitar uma 
queda ou tombo. Certifique-se de que as pegas de empurrar não rodam 
ou saltam do lugar.

4.  Para evitar magoar as suas costas, aplique uma boa postura e mecânicas 
corporais adequadas. Quando levantar ou apoiar o condutor ou inclinar 
a cadeira, dobre ligeiramente os joelhos e mantenha as suas costas tão 
direitas quanto puder.

5. Indique ao condutor para se inclinar para trás quando inclinar a cadeira 
para a frente.

6.  Quando descer um lancil ou um degrau, baixe ligeiramente a cadeira 
com um movimento fácil. Não deixe a cadeira cair os últimos 
centímetros para o chão. Pode danificar a cadeira ou magoar o 
condutor.
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VI – AdVeRTÊncIAS de SeGURAnçA QUedAS e TOmbOS
7.  Para evitar tropeçar, desbloqueie e rode os tubos anti-queda para 

cima, para os afastar. 
8. Sempre que não estiver na cadeira de rodas, acione SEMPRE o 

dispositivo de bloqueio das rodas para bloquear as rodas traseiras e 
fixe os tubos anti-queda em posição.

Se não pedir ajuda em caso de dúvida, corre um elevado risco de cair, 
tombar ou perder o controlo e causar lesões graves ao utilizador ou a 
outros. 

A. cenTrO de eQuilÍbriO

AViSO

O ponto onde a cadeira inclina para a frente, para trás ou para o lado 
depende do seu centro de equilíbrio e de estabilidade. A configuração 
da cadeira, a seleção de opções e as alterações que fizer à cadeira pode 
influenciar o risco de queda ou de tombo.

1. O ajuste mais importante é:  
A posição das rodas traseiras. Quanto mais para a frente mover as 
rodas traseiras, maior o risco de tombar a cadeira para a frente.

2. O centro de equilíbrio também é afetado por:
 a. alterar a configuração da sua cadeira, incluindo:
	 	 	 •	 A	distância	entre	as	rodas	traseiras.
	 	 	 •	 O	nível	de	abaulamento	da	roda	traseira.
	 	 	 •	 A	altura	do	assento	e	ângulo	do	assento.
	 	 	 •	 Ângulo	do	encosto
 b. alteração da posição do seu corpo, postura ou distribuição do 

seu peso.
 c. conduzir a sua cadeira numa rampa ou declive.
 d. Uma mochila ou outras opções e o volume de peso 

acrescentado.
3. Para reduzir o risco de acidente:
 a.  consulte o seu médico, enfermeira(o) ou terapeuta para saber a 

melhor posição do eixo e da roda giratória para si.
 b.  consulte o seu fornecedor autorizado ANtES de modificar ou 

ajustar esta cadeira. Lembre-se de que poderá ter que efetuar 
outras alterações para corrigir o centro de equilíbrio.

 c.  peça ajuda a alguém até saber quais são os pontos de equilíbrio 
da sua cadeira e como evitar uma queda.

 d. os tubos anti queda devem ser utilizados.

Se não respeitar estes avisos, corre um elevado risco de cair, tombar ou 
perder o controlo que podem causar lesões graves ao utilizador ou a 
outros.

b. VeSTir Ou MudAr de rOuPA

AViSO

O seu peso pode variar se vestir ou mudar roupas enquanto sentado(a) na 
cadeira. 

Para reduzir o risco de queda ou tombo:
1.  Rode as rodas giratórias até ficarem tão afastadas quanto possível.  

Deste modo, a cadeira fica mais estável. 
2.  Fixe os tubos anti queda. (Se a sua cadeira não estiver equipada com 

tubos anti queda, encoste-a a uma parede e bloqueie ambas as rodas 
traseiras).

Se não respeitar este aviso, pode causar a queda, derrube ou perda de 
controlo da sua cadeira, danificá-la e causar lesões graves no ocupante e/
ou outros.

c. ObSTÁculOS

AViSO

Subir lancis ou obstáculos pode causar a queda da cadeira e lesões físicas 
graves.  Caso tenha dúvidas quanto à viabilidade de subir um lancil ou 
obstáculo com segurança, PEÇA SEMPRE AJUDA.  Tenha sempre em 
conta as suas competências de condução e as suas limitações pessoais.  

Desenvolva novas competências apenas com a ajuda de um acompanhante.
Para evitar os riscos inerentes à travessia de obstáculos:
1.  Esteja sempre atento a perigos – examine a área à sua frente 

durante a condução.
2. Certifique-se de que as áreas do chão onde vive e trabalha são 

niveladas e estão desobstruídas.
3. Remova ou tape as lombas das soleiras das portas entre salas.
4.  Instale uma rampa nas portas de entrada ou de saída. Certifique-se 

de que a rampa termina nivelada com o chão e não existe um alto. 
5. Para ajudar a corrigir o seu centro de equilíbrio:
 a.  incline ligeiramente a parte superior do seu corpo PARA A 

FRENtE quando SUBIR um obstáculo. 
 b.  incline a parte superior do seu corpo PARA tRÁS quando 

DESCER de um nível superior para um nível inferior.
6.  Se a sua cadeira tem barras anti-queda, não contorne um obstáculo 

sem ajuda.
7. Mantenha ambas as mãos nos aros das rodas quando subir um 

obstáculo.
8.  Nunca empurre ou puxe um objeto (mobília ou batente de porta) 

para mover a sua cadeira.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou 
perder o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros.

d. leVAnTAMenTO dAS rOdAS diAnTeirAS

AViSO

O levantamento das rodas dianteiras pode ocorrer quando as rodas 
dianteiras, normalmente em contacto com o chão, são levantadas, 
intencionalmente ou não, do chão enquanto as rodas traseiras se mantêm 
em contacto com o chão.  NUNCA deve tentar controlar (parcial ou 
totalmente) o ângulo sem consultar o seu profissional de cuidados de 
saúde e depois de confirmar se as barras anti-queda estão instaladas.

Se não respeitar este aviso, corre um elevado risco de danificar a sua 
cadeira, de cair ou de a derrubar ou de perder o controlo e causar lesões 
graves no ocupante e/ou outros.

e. AlcAnçAr Ou inclinAr

AViSO

Se tentar alcançar ou inclinar-se, altera o centro de equilíbrio da sua 
cadeira. Poderá cair ou tombar. Em caso de dúvida, peça ajuda ou utilize um 
dispositivo para aumentar o seu alcance. 

1. NUNCA tente alcançar ou inclinar-se se precisar de mudar o seu 
peso para o lado ou para se levantar da cadeira.

2. NUNCA tente alcançar ou inclinar-se se precisar de se mover para 
a frente na cadeira.  Mantenha sempre as suas nádegas em contato 
com o encosto.

3. NUNCA tente alcançar com ambas as mãos (poderá não conseguir 
segurar-se para evitar uma queda se a cadeira inclinar).

4.  NUNCA tente alcançar ou inclinar-se na traseira exceto se os tubos 
anti queda da cadeira estiverem bloqueados.

5.  NÃO tente alcançar ou inclinar-se na parte superior do encosto 
do assento. Poderá danificar um ou ambos os tubos do encosto e 
poderá cair. 

6. Se precisar de alcançar ou inclinar:
 a.  não bloqueie as rodas traseiras. Isto cria um ponto de inclinação e 

aumenta o risco de queda ou de tombo.
 b. não se apoie nos apoios de pés. 
 c.  mova a sua cadeira tão próximo quanto possível do objeto que 

pretende alcançar.
 d.  não tente apanhar um objeto do chão tentando alcançar entre 

os seus joelhos. O risco de tombar é menor se alcançar o 
objeto pelo lado da cadeira.

 e.  rode as rodas giratórias até ficarem tão afastadas quanto 
possível. Deste modo, a cadeira fica mais estável. 

 f.   Agarre firmemente na roda traseira ou apoio de braço com uma 
mão. Isto ajuda a evitar uma queda, se a cadeira inclinar.
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Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou perder o controlo da cadeira e 
ferir gravemente o condutor ou outros.

f. recuAr

AViSO
Tenha o maior cuidado quando recuar com a cadeira. A sua cadeira é mais estável quando avança. Poderá 
perder o controlo ou tombar se uma das rodas traseiras chocar contra um objeto e parar de rodar. 

1. Mova a sua cadeira lenta e gradualmente.
2. Se a sua cadeira estiver equipada com tubos anti queda, certifique-se de que bloqueia os tubos.
3. Pare frequentemente e verifique se o caminho está desobstruído.

Se não respeitar este aviso, corre um elevado risco de danificar a sua cadeira, de cair ou de a derrubar 
ou de perder o controlo e causar lesões graves no ocupante e/ou outros.

g. eleVAdOreS

AViSO

NUNCA utilize esta cadeira em escadas rolantes, mesmo com assistente. Caso contrário, a cadeira 
poderá cair ou tombar. 

Caso não respeite este aviso, você ou outros que o podem estar a ajudar correm o elevado risco de 
sofrer lesões graves. 

H. rAMPAS, inclinAçÕeS e decliVeS 3 4 5 6  

AViSO

Sempre que possível, evite conduzir numa inclinação, incluindo rampas ou encostas.  Isto altera o centro 
de equilíbrio da sua cadeira.  A sua cadeira fica menos estável e mais difícil de manobrar quando estiver 
em ângulo.  Quando subir uma encosta, as barras anti-queda podem não evitar uma queda ou derrube. 

1. nÃo utilize a sua cadeira se o ângulo do declive for superior a 10%. (Uma inclinação de 10% 
significa: 30 cm de elevação por cada 3 metros de comprimento da inclinação.)

2. Conduza SeMPre tão em linha reta quanto possível. (Não se apresse a subir uma rampa ou 
declive). 

3. nÃo vire ou mude de direção num declive. 

4. Quando for obrigado a manobrar numa rampa, mantenha-se sempre no CENtRO da rampa. 
Certifique-se de que a rampa é suficientemente larga para não correr o risco de cair de um dos 
lados.

5. nÃo pare num declive acentuado. Se parar, perderá o controlo da sua cadeira. 

6. nUnca utilize os dispositivos de bloqueio das rodas traseiras para travar ou parar a sua 
cadeira. O risco de perder o controlo da cadeira é maior.

7. tenha SeMPre atenção a:
 a. em superfícies húmidas ou escorregadias.
 b.  em alterações do ângulo do declive (bordos, lombas ou depressões). Poderá cair ou tombar.
 c.  Uma descida abrupta no fundo de uma inclinação ou rampa.   Uma saliência, mesmo sendo 

pequena como 3/4 de polegada pode parar uma roda giratória e causar uma queda quando a 
cadeira se inclinar para a frente.

8. Para reduzir o risco de queda ou tombo:
 a.  quando se inclinar ou virar o corpo QUANDO SUBIR. Isto ajuda-o(a) a adaptar-se às alterações 

do centro de equilíbrio causadas pela inclinação ou declive. 
 b.  mantenha a pressão sobre os aros das rodas para controlar a velocidade ao descer um 

declive. Se a velocidade for excessiva, poderá perder o controlo. 
 c. PeÇa ajUDa em caso de dúvida.

9. Rampas em casa e no trabalho - Para sua segurança, as rampas em casa e no trabalho devem 
respeitar todos os requisitos legais da sua área.

 a.   evIte UMa DeScIDa abrUPta  
   Certifique-se de que há uma secção no topo ou no fundo para garantir uma transição sem 

problemas.
 b. Mantenha-se SeMPre no centro da tampa e controle a sua velocidade.

Se não respeitar estes avisos, pode causar a queda, derrube ou perda de controlo da sua cadeira, 
danificá-la e possivelmente causar lesões graves no ocupante e/ou outros.

3

4

5

6

SE for necessário subir uma encosta: 
a. A inclinação deve ser inferior a 6°.
b. Suba SEMPRE em linha reta.
c. NÃO PARE.
d. NUNCA mude de direção numa encosta.
e.  Incline-se SEMPRE para a frente.

SE for necessário manobrar uma encosta na 
transversal:
a.  A inclinação da encosta deve ser inferior a 

6° ou corre o risco de tombar.
b. NÃO PARE.
c. NUNCA mude de direção numa encosta.

SE for necessário manobrar uma rampa 
na transversal:
a. Avance lentamente.
b. Esteja atento a descidas abruptas.
c. Avance SEMPRE em linha reta para cima 
ou para baixo.
d. Mantenha-se no centro da rampa.

SE for necessário descer uma encosta: 
a. A inclinação deve ser inferior a 6°.
b. AVANCE LENTAMENTE Controle a sua 
velocidade. 
c. Desça SEMPRE em linha reta.
d. NUNCA mude de direção numa encosta.
e. Incline-se SEMPRE para trás.
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i. TrAnSferÊnciA 7 8

AViSO

É perigoso entrar e sair da cadeira sozinho. Requer bom equilíbrio e agilidade. Lembre-se que, 
durante qualquer transferência, ocorre sempre uma fase quando o assento da cadeira não está 
debaixo do seu corpo. Para evitar cair:

1. Colabore com seu consultor de cuidados de saúde para saber quais os métodos de 
transferência seguros.

 a.  aprenda a posicionar o seu corpo e como apoiar-se ao entrar e sair da cadeira de rodas. 
 b.  Peça a alguém para o ajudar até aprender os métodos de transferência seguros.
2.  Bloqueie as rodas traseiras antes de entrar e sair.  
3. tenha em conta que a cadeira pode deslizar e/ou tombar.  O bloqueio das rodas impede que 

as rodas traseiras se movam enquanto efetua a transferência.
4.  Certifique-se de que os pneus pneumáticos têm a pressão correta.  Se a pressão for baixa, 

os bloqueios das rodas traseiras podem não travar a roda. (veja a tabela na Secção g “Pneus 
pneumáticos”

5.  Mova a sua cadeira tão próximo quanto possível do assento no qual pretende entrar ou sair.  
Se possível, utilize uma prancha de transferência.

6. Rode as rodas giratórias até ficarem tão afastadas quanto possível. 
7. Se puder, remova os apoios para os pés ou afaste-os do caminho.
 a.  certifique-se de que os seus pés não ficam presos no espaço entre os apoios de pés.
 b.  evite colocar o seu peso sobre os apoios de pés porque, deste modo, a cadeira pode 

tombar.
8. Certifique-se de que os apoios para os braços são removidos ou afastados do caminho e que 

não interferem com a transferência.
9.  Sente-se tão encostado para trás quanto possível na superfície do assento quanto possível. 

Deste modo, reduz o risco da cadeira tombar ou de deslizar para longe de si.

7

Posição de transferência ideal

J. lAnciS e degrAuS ÚnicOS 9  

AViSO

Antes de subir lancis, e subir um só degrau, peça SEMPRE ajuda primeiro.  Lancis e degraus podem causar a queda 
e lesões físicas graves.  Se tiver dúvidas quanto à sua capacidade para evitar, ou contornar qualquer obstáculo, 
peça sempre ajuda.  Tenha sempre em conta as suas competências de condução e as suas limitações pessoais.  
Desenvolva novas competências apenas com a ajuda de um acompanhante.

 
Para cuidadores:  Cada pessoa que ajuda o utilizador com lancis e degraus deve ler e respeitar todas as 

instruções e avisos relativos a acompanhantes e a prestadores de cuidados.
1.  tente subir um lancil ou degrau alto (com mais de 4 polegadas de altura) APENAS com ajuda. Caso 

contrário, a cadeira poderá exceder o seu ponto de equilíbrio e tombar.
2.  Suba ou desça um lancil ou degrau sem mudar de direção. Se subir ou descer inclinado, a cadeira poderá 

cair ou tombar.
3.  Lembre-se de que o impacto ao descer um lancil ou degrau pode danificar a sua cadeira ou soltar os 

dispositivos de fixação.

Se não respeitar estes avisos, pode causar a queda, derrube ou perda de controlo da sua cadeira, danificá-la e 
possivelmente causar lesões graves no ocupante e/ou outros.

GET READY TRANSFER ADJUST

81. 2. 3.

Antes de transferir: 
1. Remova os apoios para os braços. 
2. Remova ou mova os apoios para os 
pés. 
3. Certifique-se de que o dispositivo de 
bloqueio das rodas está acionado.

VI. AVISOS de SeGURAnçA: QUedAS e deRRUbeS 

9
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k. Subir uM lAncil Ou degrAu ÚnicO 9

AViSO

Para o acompanhante: siga estes passos para ajudar o utilizador a subir um lancil ou um só degrau em 
MARCHA INVERSA:

1. Mantenha por detrás da cadeira.
2. Continue a mover-se para trás até as rodas traseiras tocarem na face do lancil ou do degrau. Levante e 

mova as rodas traseiras para a parte superior do lancil.
3. Puxe a cadeira para trás até as rodas giratórias terem subido o rebordo do lancil e coloque a cadeira 

novamente na posição de movimento.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou perder o controlo da cadeira e ferir 
gravemente o condutor ou outros.

 l. DeScer UM lancIl oU DeGraU ÚnIco 9

AViSO
Para cuidadores: Siga estes passos para ajudar um utilizador a descer um lancil ou um só degrau em 
MARCHA PARA A FRENtE:

1. Mantenha-se na traseira da cadeira.
2. Vários pés antes de atingir o rebordo do lancil ou do degrau, incline a cadeira ligeiramente e puxe-a para 

trás.
3. Quando a cadeira atingir o seu ponto de equilíbrio, avance cuidadosamente para a frente até as 

rodas traseiras atingirem o rebordo do lancil ou do degrau.  Depois, deixe as rodas traseiras rolarem 
lentamente para o nível inferior.

4. Empurre a cadeira para a frente até ficar no nível inferior.
5. Quando as rodas traseiras assentarem em segurança no nível inferior, incline a cadeira até atingir o ponto 

de equilíbrio. 

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou perder o controlo da cadeira e ferir 
gravemente o condutor ou outros.

M. eScAdAS 10

AViSO
1.  NUNCA utilize esta cadeira em escadas EXCEPtO quando alguém o ajudar. Caso contrário, a cadeira 

poderá cair ou tombar.
2.  Subir escadas com uma cadeira de rodas requer sempre, pelo menos, 2 acompanhantes para garantir a 

segurança.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou perder o controlo da cadeira e ferir 
gravemente o condutor ou outros.

n. Subir eScAdAS 10

AViSO
1. Peça a ajuda de, pelo menos, dois assistentes para mover a cadeira e o condutor escadas acima.
2. Mova a cadeira e o condutor RECUANDO nas escadas.
3. A pessoa na traseira controla o movimento. Ele ou ela inclina a cadeira para trás para o seu ponto de 

equilíbrio.
4. Um segundo acompanhante à frente segura firmemente uma peça não removível na estrutura dianteira e 

levanta a cadeira de mobilidade sobre um degrau de cada vez.
5. Os assistentes movem a cadeira escadas acima. Repita para cada escada até atingir o patamar.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou perder o controlo da cadeira e ferir 
gravemente o condutor ou outros.

O. deScer eScAdAS 10

AViSO 

1. Peça a ajuda de, pelo menos, dois assistentes para mover a cadeira e o condutor escadas abaixo.
2. Mova a cadeira e o condutor AVANÇADO nas escadas.
3. A pessoa na traseira controla o movimento. Ele ou ela inclina a cadeira até atingir o ponto de equilíbrio 

das rodas traseiras e a cadeira sobre o rebordo do degrau superior.
4. Um segundo acompanhante fica no terceiro degrau a contar do cima e segura na estrutura da cadeira. Ele 

ou ela desce a cadeira um degrau de cada vez, permitindo que as rodas traseiras rodem sobre o rebordo 
das escadas.

5. Os assistentes movem a cadeira escadas abaixo. Repita para cada escada até atingir o patamar.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou perder o controlo da cadeira e ferir 
gravemente o condutor ou outros.

10
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VI. AVISOS de SeGURAnçA: QUedAS e deRRUbeS 
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A. bArrAS AnTi-QuedA 

AViSO

As barras anti-queda podem ajudar a evitar que a cadeira caia para trás em  
condições normais.

1. A Sunrise recomenda a utilização de barras anti-queda:
2. Quando bloquear os tubos em posição (na posição “baixa”), os 

tubos anti queda devem ficar ENtRE 3,8 cm e 5,1 cm do chão.
 a. Se ajustadas mais alto do que 2 polegadas, poderão não evitar 

uma queda.
 b.  Se ajustadas mais baixo do que 2 polegadas, podem ficar 

“presas” nos obstáculos e causar uma queda ou um derrube.
3. Se for obrigado a subir ou a descer um lancil, ou a contornar um 

obstáculo, poderá ser necessário pedir a um acompanhante para 
garantir que as barras anti-queda estão viradas para cima, e fora do 
caminho, para que a cadeira e o ocupante não fiquem presos e/ou 
fiquem instáveis.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou 
perder o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros.

b. APOiOS dOS brAçOS

AViSO

Os apoios para os braços podem ser removidos e não suportam o peso 
desta cadeira.

1. NUNCA levante esta cadeira pelos apoios de braços. Poderão 
soltar-se ou partir-se.

2. Levante a cadeira de rodas apenas pelas peças não removíveis da 
estrutura principal. 

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou 
perder o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros.

c. AlMOfAdAS e ASSenTOS cOM cinTOS

AViSO
1. Os assentos com cintos e as almofadas de espuma padrão Zippie 

não foram concebidas para aliviar a pressão.
2. Se sofrer de feridas de pressão ou se correr o risco de poder vir 

a sofrer, poderá precisar de um sistema de assento especial ou de 
um dispositivo para controlar a sua postura. Consulte o seu médico, 
enfermeiro ou terapeuta para saber se precisa de tal dispositivo para 
garantir o seu bem-estar.

3. Os cintos do assento não se destinam a ser utilizados como 
superfície de assento direta. Deve colocar uma almofada ou outra 
superfície de assento no cinto antes de utilizar.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou 
perder o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros.

d. diSPOSiTiVOS de fiXAçãO

AViSO

A maioria dos parafusos, pinos e porcas desta cadeira são peças especiais 
de força elevada. A utilização de peças incorretas poderá causar a queda da 
cadeira. 

1. Use APENAS peças de aperto fornecidas por um fornecedor 
autorizado (ou peças do mesmo tipo e força), como indicado nas 
marcas nas cabeças.

2. Dispositivos de fixação demasiado ou pouco apertados poderão 
falhar ou danificar as peças da cadeira. 

3. Se os pinos ou parafusos se soltarem, aperte-os assim que possível.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou 
perder o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros.

e. APOiOS de PÉS

AViSO
1. No ponto mais baixo, os apoios de pés deverão estar a, PELO 

MENOS, 6,4 cm do chão. Se os ajustar demasiado BAIXO podem 
“ficar presos” nos obstáculos normais encontrados em utilização 
normal. Deste modo, a cadeira poderá parar subitamente e tombar 
para a frente.

2. Para evitar tombo ou queda quando entrar ou sair da cadeira de 
rodas:

 a.  certifique-se de que os seus pés não “ficam pendurados” ou presos 
no espaço entre os apoios de pés.

 b.  evite apoiar o seu peso nos apoios de pés porque a cadeira 
pode tombar para a frente.

 c.  Os apoios para os pés devem ser afastados do caminho ou 
removidos sempre que se sentar ou se levantar da cadeira de 
rodas.

3. NUNCA levante esta cadeira pelos apoios de pés. Os apoios de 
pés são amovíveis e não suportam o peso desta cadeira. Levante a 
cadeira de rodas apenas pelas peças não removíveis da estrutura 
principal.

4. Nunca utilize os apoios para os pés da cadeira para abrir portas, 
porque poderão falhar prematuramente e criar uma situação de 
risco.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou 
perder o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros.

f. PneuS PneuMÁTicOS

AViSO

O correto enchimento dos pneus prolonga a vida útil das rodas e facilita a 
operação da cadeira.

1. Não use esta cadeira se qualquer um dos pneus estiver vazio 
ou demasiado cheio. Verifique semanalmente se as rodas estão 
corretamente cheias, segundo as indicações na zona lateral da roda.

2. A pressão baixa da roda traseira pode causar o deslize do 
dispositivo de bloqueio da roda desse lado e a roda pode rodar 
inesperadamente. 

3. Se a pressão de qualquer uma das rodas for baixa, a cadeira pode 
guinar para um dos lados e causar perda de controlo.

4. Pneus com demasiada pressão podem rebentar.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou 
perder o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros.

VII. AdVeRTÊncIAS: cOmpOnenTeS e OpçõeS
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PORtUgUêS VII. AVISOS: cOmpOnenTeS e OpçõeS 

g. cinTOS de POSiciOnAMenTO (OPciOnAl)

AViSO
O cinto de posicionamento é principalmente utilizado para apoiar a sua 
postura.  Também pode ser utilizada para reduzir o risco de escorregar 
e/ou deslizar enquanto a cadeira estiver em movimento.  O cinto de 
posicionamento não é um cinto de segurança destinado ao transporte 
e não deve ser utilizada em vez de um cinto de segurança quando 
viajar num veículo automóvel.  A utilização inadequada dos cintos de 
posicionamento pode causar lesões graves ou morte.  Se utilizar um cinto 
de posicionamento, siga as recomendações desta secção:

1. Verifique se o condutor não escorrega do assento da cadeira. Se isto 
ocorrer, o condutor pode sofrer compressão no peito ou sufocar 
devido à pressão dos cintos.

2. Os cintos devem estar apertados mas não tão apertados que 
dificultem a respiração. Deverá poder meter a mão aberta, 
espalmada contra o peito, entre o cinto e o condutor.

3. Um calço pélvico ou dispositivo semelhante pode ajudar o condutor 
a não cair do assento.  Consulte o médico, enfermeira(o) ou 
terapeuta do condutor para saber se o condutor tem necessidade 
deste dispositivo.

4. Utilize os cintos de posicionamento só com um condutor que possa 
colaborar.  Certifique-se de que o condutor consegue desapertar os 
cintos em caso de emergência.

5. NUNCA utilize cintos de posicionamento:
 a. como dispositivo de segurança para o paciente.  Um dispositivo de 

segurança obriga a uma autorização do médico.
 b. para um condutor em coma ou estado de agitação.
 c.  como cinto de segurança da viatura.  Em caso de acidente ou 

paragem súbita, o condutor poderá ser projetado da cadeira.  
Os cintos de segurança da cadeira de rodas não evitam esta 
situação e os cintos e correias poderão causar ferimentos.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou 
perder o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros.

H. PegAS de eMPurrAr (OPciOnAl) 11

AViSO
Na companhia de um acompanhante, certifique-se de que a cadeira está 
equipada com pegas de empurrar ou pegas de carrinho (A). 

1. São pontos de segurança para um assistente poder agarrar a traseira 
da cadeira para evitar uma queda ou tombo. 

2. Certifique-se de que as pegas de empurrar não rodam ou saltam do 
lugar.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou 
perder o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros. 

i. eiXOS de eXTrAçãO rÁPidA

AViSO

1. Não utilize esta cadeira EXCETO quando tiver a certeza de que ambos 
os eixos traseiros de desbloqueio rápido estão bloqueados.  

2. Um eixo não está bloqueado até o botão de desbloqueio rápido 
ficar totalmente saliente. 

3. Um eixo desbloqueado poderá soltar-se durante a utilização, 
causando uma queda, tombo ou perda de controlo e poderá causar 
ferimentos graves no condutor ou a terceiros. 

	 •			Os	Eixos	de	Libertação	Rápida	devem	ser	periodicamente	limpos	
e inspecionados quanto ao seu funcionamento ou a sinais de 
desgaste ou deformação.  Substitua se necessário.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou 
perder o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros. 

J. rOdAS TrASeirAS

AViSO

Alterações da configuração das rodas traseiras poderá afetar o centro de 
equilíbrio da sua cadeira.

1. Quanto mais para a FRENtE mover os eixos traseiros, maior o 
risco de tombar a cadeira para a frente.

2. Consulte o seu profissional de cuidados de saúde para saber qual 
a melhor configuração de eixo traseiro para a sua cadeira. Altere a 
configuração SÓ DEPOIS de consultar o seu profissional de saúde.

3. Ajuste os dispositivos de bloqueio das rodas traseiras depois de 
fazer qualquer alteração nos eixos traseiros.

 a. Caso contrário, o dispositivo de bloqueio das rodas poderá não 
funcionar.

 b.  certifique-se de que ambos os braços de bloqueio ficam 
embutidos nas rodas a, pelo menos, 0,31 cm quando bloqueados.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou 
perder o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros. 

k. diSPOSiTiVOS de blOQueiO dAS rOdAS 
TrASeirAS

AViSO

Os dispositivos de bloqueio das rodas traseiras NÃO foram concebidos 
para reduzir a velocidade ou parar uma cadeira de rodas em movimento. 
Utilize-os apenas para evitar que as rodas traseiras se movam enquanto a 
cadeira estiver completamente parada. 

1. NUNCA utilize os dispositivos de bloqueio das rodas traseiras para 
travar ou parar a sua cadeira em movimento. Neste caso, a cadeira 
pode cair ou ser derrubada 

2. Para evitar que as rodas traseiras se mova, acione sempre os 
dispositivos de bloqueio das rodas traseiras quando entrar ou sair 
da sua cadeira.

3. A pressão baixa da roda traseira pode causar o deslize do 
dispositivo de bloqueio da roda desse lado e a roda pode rodar 
inesperadamente.

4. Certifique-se de que ambos os braços de bloqueio ficam embutidos 
nas rodas a, pelo menos, 0,31 cm quando bloqueados. Caso 
contrário, os dispositivos de bloqueio poderão não funcionar.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou 
perder o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros. 

a
11
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l. SiSTeMAS de ASSenTO MOdificAdOS

AViSO

A utilização de um sistema de assento não autorizado pela Sunrise pode 
afetar ou interferir com outras peças da cadeira. Deste modo, a cadeira 
poderá tombar. 

1. Não altere o sistema de assento da sua cadeira EXCEtO quando 
consultar primeiro o seu fornecedor autorizado.

2. A utilização de um sistema de assento não autorizado pela Sunrise 
pode afetar o mecanismo de dobra desta cadeira.

3. A utilização de um sistema de assento não autorizado pela Sunrise é 
proibida para transporte.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou 
perder o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros. 

M. fOrrO dO ASSenTO e dO encOSTO

AViSO

1. Assim que puder, substitua um assento ou encosto do assento com 
tecido desgastado ou rasgado. Caso contrário, o assento ou o seu encosto 
poderá falhar.

2. O tecido da correia enfraquecerá com o tempo e utilização. Procure 
zonas desfiadas, finas, ou tecidos distendidos, especialmente nos 
rebordos e bainhas.

3. “Deixar-se cair” na cadeira enfraquece o tecido e obriga a 
inspecionar e a substituir mais frequentemente o assento. 

4. tenha em conta que lavar à máquina ou o excesso de humidade 
reduz as qualidades de retardamento de chamas do tecido.

5. Se o assento tiver forro de tensão ajustável, desaperte as correias 
ou remova o forro antes de dobrar ou de desdobrar a cadeira.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou 
perder o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros.

n. unidAde de AliMenTAçãO

AViSO

não instale em qualquer cadeira de rodas zippie uma unidade de 
alimentação que não tenha sido autorizada pela Sunrise Medical.

1. Afetará o centro de equilíbrio da sua cadeira e poderá causar uma 
queda ou tombo.

2. Alterará a estrutura e anulará a garantia.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou 
perder o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros.

O. encOSTO dinâMicO

AViSO

não utilize qualquer configuração de encosto dinâmico que não 
aquele que foi fornecido pela Sunrise Medical com a sua cadeira 
original.

1. Afetará o centro de equilíbrio da sua cadeira e poderá causar uma 
queda ou tombo.

2. Alterará a estrutura e anulará a garantia.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou 
perder o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros.

VII. AVISOS: cOmpOnenTeS e OpçõeS 

P. receTOreS AnTi-QuedA

AViSO

Os recetores anti-queda são concebidos para se moverem com a 
posição do eixo e são instalados nas instalações de fabrico.

1. Altere a posição dos recetores anti-queda ou remova-os SÓ 
DEPOIS de consultar primeiro o seu fornecedor autorizado.

2. A utilização de um sistema anti-queda não autorizado pela Sunrise 
pode afetar o centro de gravidade da cadeira e causar uma queda ou 
derrube.

Se não respeitar estes avisos, pode danificar a cadeira, cair, tombar ou 
perder o controlo da cadeira e ferir gravemente o condutor ou outros.
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VIII. UTILIZAçãO e mAnUTençãO

AViSO

O proprietário desta cadeira é responsável por garantir que foi configurada 
e ajustada por um profissional de serviço com a devida formação com a 
supervisão de um profissional de cuidados de saúde.  Pode ser necessário 
inspecionar periodicamente ou realizar alguns ajustes sem ferramentas 
na cadeira por parte do proprietário, de um profissional de saúde ou do 
fornecedor autorizado, se desejado.  Utilize sempre peças e/ou acessórios 
recomendados ou autorizados pela Sunrise Medical quando efetuar a 
reparação/manutenção desta cadeira.

A. inTrOduçãO
1. A manutenção correta melhora o desempenho e prolonga a vida útil 

da sua cadeira.
2. Limpe periodicamente a sua cadeira. Isto ajuda-o a encontrar peças 

soltas ou desgastadas e facilitar a utilização da sua cadeira.  Precisará 
de um detergente suave e muitos panos de limpeza.

3. Se descobrir peças soltas, desgastadas, deformadas ou danificadas 
repare-as ou substitua-as antes de utilizar a cadeira.  Utilize 
SEMPRE peças e/ou acessórios recomendamos ou autorizados pela 
Sunrise Medical.

4. Para proteger o seu investimento, peça ao seu fornecedor 
autorizado para fazer todas as principais reparações e manutenção. 

5. Inspecione e mantenha esta cadeira utilizando estritamente a lista 
verificação de segurança.

6. Se detetar um problema, encomende sempre as peças, ou solicite 
a reparação/manutenção, ao seu fornecedor autorizado antes de 
utilizar.

7. Pelo menos uma vez por ano, leve a cadeira ao seu fornecedor 
autorizado para uma inspeção de segurança e de reparação total.

b. inSPeçÕeS de SegurAnçA crÍTicAS

1. Pressão do ar dos pneus:
Verifique a pressão dos pneus pneumáticos pelo menos UMa veZ 
Por SeMana.  Os dispositivos de bloqueio das rodas não aderem 
adequadamente se não mantiver a pressão do ar indicada na parede lateral 
do pneu.

2. Eixos e Mangas dos Eixos:
Quando inspecionar os eixos e as respetivas mangas a cada seis meses, 
certifique-se de que estão limpas e apertadas.  
Mangas soltem danificarão a placa do eixo e afetarão o desempenho.

c. SugeSTÕeS de liMPezA

1. Acabamento de pintura
a. Limpe as superfícies pintadas com sabão ou detergente suave pelo 

menos uma vez por mês.
b. proteja a tinta com uma camada de cera para automóveis não 

abrasiva, cada três meses.

2. Eixos e Peças Móveis
a. limpe à volta dos eixos e das peças móveis SEMANALMENtE  

com um pano ligeiramente húmido (não molhado).
b. limpe ou aspire o cotão, poeiras ou sujidade nos eixos ou peças 

móveis. 

3. Estofo
a. Lavagem à mão (a lavagem à máquina pode destruir o tecido).
b. escoe apenas. NÃO seque na máquina porque o calor destruirá o 

tecido.

4. Materiais de manutenção básica disponíveis na loja local
a. Bomba dos pneus
b. Manómetro dos pneus
c. Panos limpos ou pano de algodão.
d. Lubrificante de teflon
e. Detergente Suave.

nota– Não é necessário lubrificar ou olear a cadeira.
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R                       Pressão de ar dos pneus

R     Dispositivos de bloqueio das rodas

    R     Inspecione visualmente se há peças soltas

         R    Apoio dos braços

         R    Eixo e mangas do eixo

     R     Eixos de extração rápida

     R     Rodas, pneus e raios

     R     Rodas giratórias

     R     tubos Antiqueda

         R    Estrutura e barras cruzadas

     R   Estofo

         R  Serviço por fornecedor autorizado

Inspeções de segurança e das funções...

 R R  RR            Certifique-se de que a pressão dos pneus está 
correta e que é igual tanto nos pneus das 
rodas giratórias dianteiras e traseiras, se forem 
pneumáticas.

       R RRR   Certifique-se de que todas as porcas e parafusos  
estão apertados.

   R         R    Certifique-se de que todos os raios e bicos    
                            estão apertados nas rodas com raios.

             R     Aplique lubrificante tri-Flow (à base de   
                           teflon®) entre as ligações e peças da estrutura.

 R R      R     R    Verifique se o garfo da roda giratória está 
corretamente ajustado. Veja as instruções para  
ajuste do garfo da roda giratória.
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Solução

e. TAbelA de reSOluçãO de PrObleMAS

d. inSPeçãO de SegurAnçA
nota –  O utilizador ou profissional de saúde deverão realizar estas inspeções 

semanais e mensais para assegurar a segurança da cadeira.  Se um item 
não funcionar corretamente, contacte o seu fornecedor autorizador.
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f.  PArA inSTAlAr e reMOVer AS rOdAS TrASeirAS 12 13

AViSO

Não utilize esta cadeira EXCETO quando tiver a certeza de que ambos os eixos de desbloqueio rápido estão 
bloqueados.  Um eixo desbloqueado poderá soltar-se durante a utilização e causar uma queda.

1. Para instalar as rodas
a. prima completamente o botão de desbloqueio rápido (A). Isto liberta a tensão sobre os rolamentos de 

esfera na outra extremidade.
b. insira o eixo (B) através do cubo da roda traseira.
c. Mantenha o botão (A) premido quando fizer deslizar o eixo (B) para a manga do eixo (C).
d. Solte o botão para fixar o eixo na manga do eixo. Ajuste o eixo, se não bloquear.
e. repita para o outro lado.

nota – O eixo não é fixado até o botão de libertação rápida ficar completamente saliente (A). Verifique se o 
eixo está fixado puxando a roda na direção do eixo.

2. Para remover a roda
a. prima completamente o botão de desbloqueio rápido (A).
b. Remova a roda fazendo deslizar o eixo (B) completamente para fora da manga do eixo (C).
c. repita para o outro lado.

g.  diSPOSiTiVOS de blOQueiO dAS rOdAS 14

AViSO

Os dispositivos de bloqueio das rodas são instalados na Sunrise e devem ser ajustados pelo pessoal de 
serviço qualificado.  

Inspecione dispositivos de bloqueio das rodas semanalmente segundo a tabela de manutenção.  Use a sua 
cadeira SÓ se tiver a certeza que os dispositivos de bloqueio das rodas funcionam corretamente.  Um 
dispositivo de bloqueio das rodas que não está ajustado corretamente poderá não impedir que a cadeira se 
mova ou vire inesperadamente.  

Os dispositivos de bloqueio das rodas devem ser ajustados depois de garantir que a pressão do ar dos pneus 
é correta.  Quando totalmente acionado, o braço deve ficar embutido no pneu a, pelo menos, 1/8” (D) para 
ser eficaz.

Se descobrir que os dispositivos de bloqueio das rodas deslizaram ou não estão a funcionar corretamente, 
contacte o seu fornecedor de serviço para solicitar o ajuste correto.

H.  blOQueiOS dO cubO  15

AViSO

Para acionar o bloqueio do cubo 
1. Para bloquear as rodas traseiras, prima o botão (E). A alavanca (F) muda de posição para fora.  
2. Para desbloquear as rodas, prima a alavanca (F) novamente para baixo até o botão (E) ficar novamente 

saliente. Cada alavanca aciona um lado da cadeira. Para bloquear a cadeira completamente, ambos os 
botões devem ser premidos.

nota - Não acione o bloqueio do cubo enquanto a cadeira está em movimento.
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i.  AnTi-QuedA 16  17  18

A Sunrise Medical recomenda os tubos anti-queda para todas as cadeiras.

1. Inserir as barras anti-queda no recetor 
a. prima o pino de desbloqueio antiqueda traseiro (A) no tubo antiqueda de modo a que ambos os pinos 

de desbloqueio sejam movidos para dentro.
b. Inserir no barra anti-queda no recetor (B).
c. Vire a barra anti-queda para baixo até o pino de libertação ficar posicionado através do orifício de 

instalação do recetor.
d. insira o segundo tubo antiqueda do mesmo modo.

2. Ajustar a roda do tubo antiqueda 
Pode ser necessário levantar ou baixar as rodas das barras anti-queda para atingir a folga adequada entre 1 
1/2” a 2”.

a. prima o pino de desbloqueio da roda antiqueda (F) para que o pino de desbloqueio seja puxado para 
dentro.

b. Levante ou baixe para um dos três orifícios pré-perfurados.
c. liberte o pino.
d. ajuste o segundo tubo antiqueda do mesmo modo. Ambas as rodas devem estar exatamente à mesma 

altura.

3. Virar os tubos antiqueda para cima 
Vire os tubos antiqueda para cima quando for empurrado pelo assistente, para transpor obstáculos ou subir 
lancis.

a. prima o pino de desbloqueio do tubo antiqueda traseiro.
b. mantenha o pino nessa posição e vire o tubo antiqueda para cima.
c. Liberte o pino e certifique-se de que a barra anti-queda está fixa na sua posição.
d. Repita estes passos com a segunda barra anti-queda.

J. APOiO PArA OS brAçOS  de bArrA ÚnicA e de AlTurA 
AJuSTÁVel  19

A Sunrise Medical oferece vários tipos de apoios para braços.  Apoios para os braços fixos, retráteis e de 
dobrar.  Os apoios para os braços de dobrar podem ser removidos ou podem ser dobrados para trás para 
permitir entrar e sair da cadeira pelo lado. A sua altura é ajustável (em incrementos de 1”) movendo a 
alavanca de ajuste e movendo a almofada (1) do apoio para os braços para cima ou para baixo para a altura 
pretendida. 

1. Instalação básica
a. deslize a base exterior do braço (4) para o recetor montado na estrutura da cadeira de rodas.
b. O apoio para os braços deverá ficar fixado.

2. ajustamento da altura
a. desbloqueie a alavanca de fixação superior (2).
b. Faça deslizar o apoio para os braços para cima ou para baixo até à altura pretendida.
c. Reponha a alavanca na posição de fixação.

3. remoção do apoio de braços
a. Para remover, segure a alavanca de desbloqueio (3) e puxe o apoio para os braços para cima.

4. Substituição do apoio de braço
a. faça deslizar o apoio de braço de novo para a base de apoio.
b. Certifique-se de que a alavanca de desbloqueio (3) volta para a posição de fixação contra a barra do 

apoio

VIII.  UTILIZAçãO e mAnUTençãO 

1.  Almofada de apoio para braços
2.  Alavanca de Desbloqueio de 

Altura
3.  Alavanca de desbloqueio
4.  Base exterior do braço
5.  Barra de transferência
6.  Painel lateral
7. Recetor
8.  Hardware de ajustamento do 

receptor
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k.   SiSTeMA de APOiO PArA OS PÉS™ z-finiTy (Opção)  20  21

Com o sistema de apoio para os pés Z-finity, a Sunrise Medical oferece uma placa para os pés única dobrável 
(A) ou placas para os pés duplas (B) que se podem adaptar a todas as possíveis alturas e ângulos de ajuste 
necessários para garantir o conforto e suporte do ocupante.

l.  APOiOS PArA OS PÉS/gAncHOS reTrÁTeiS 22   
Instalação exterior (60°, 70º, 80°) 
Instalação dianteira (70º, 80°,90°)

1. Instalação
a. coloque a base do pivô retrátil no recetor no tubo (C) da estrutura dianteira com o apoio de pés 

virado para  
dentro ou para fora em relação à estrutura. 

b. Rode o apoio para os pés para dentro até se fixar na placa de fixação (D).

2. remoção
a. para remover o apoio de pés, liberte a lingueta (E), puxando a alavanca para cima ou empurrando a 

alavanca para baixo.
b. rode o apoio de pés para dentro ou para fora e levante. 

M. APOiOS de PÉS de leVAnTAMenTO, PArA SerViçOS PeSAdOS 

(opcional): 23  

1. Instalação
Faça deslizar a base do pivô (F) sobre o recetor (g) na barra da estrutura dianteira até ficar fixada.

2. remoção
Para remover o apoio de pés, empurre a lingueta de desbloqueio (H) quando levantar o apoio de pés do 
recetor.

n. APOiO PArA AS PenAS ArTiculAdO / eleVATóriO (opcional) 24  

1. Instalação ou remoção
Para instalar ou remover o apoio de pernas articulado (ALR), consulte as instruções para instalação do apoio 
de pés retrátil.

2. ajustamento do elevação 
a. para levantar o apoio de pernas, levante até à posição pretendida. O apoio de pernas fixa 

automaticamente em posição.
b. para baixar o apoio de pernas, enquanto sentado na cadeira, prima a alavanca de desbloqueio (I) para 

baixo e baixe o apoio de pernas até á posição pretendida. O apoio de pernas fixa automaticamente em 
posição.

VIII.  UTILIZAçãO e mAnUTençãO 
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O. dObrAr e deSdObrAr 25

AViSO

Possível ponto de entalamento! cuidAdO.  
nota –  Só as cadeiras com estrutura cruzada dobram.

1. Para dobrar a cadeira, remova o assento e o encosto.
2. Puxe a correia (A) da estrutura cruzada para cima.
3. Prima firmemente e em simultânea as estruturas laterais.
4. Para abrir a cadeira, estenda os dedos e aplique igual pressão com a palma da mão 

diretamente na estrutura cruzada até a abrir completamente.
5. Reponha o assento e o encosto.
6. Para evitar ficar entalado, cuidado ao abrir e fechar uma cadeira.

nota –  Certifique-se de que os apoios para os pés estão virados para baixo e fixados antes de os utilizar.

P.  PegAS de cArrinHO inTegrAdAS 26

Posicionamento das pegas de carrinho ajustáveis retráteis (opção)
Solte a pega de empurrar (B) premindo o botão preto (C).  Então, pode levantar ou baixar a pega de carrinho 
para a posição pretendida. 

nota - Para guardar facilmente e assegurar a portabilidade, as pegas de empurrar retraem para dentro e as 
pegas de carrinho podem ser dobradas.

Q.  encOSTO 27 28

nOTA –  As cadeiras de rodas da série Zippie são enviadas com o encosto dobrado. 

1. Dobrar o encosto 
a. Para armazenamento e transporte mais fácil, encontre a alavanca do pino de libertação (E) do encosto 

em ambos os lados e puxe-as para cima enquanto empurra o encosto para a frente. 

2. abrir o encosto 
a. Para fixar o encosto em posição de condução, levante-o pelas alavancas para a posição vertical.  

Quando preso, o pino de libertação do encosto fica fixado. 

note - Para guardar facilmente e assegurar a portabilidade, as pegas de empurrar podem ser dobradas e 
não dificultam a dobragem.

nOTA –  As cadeiras de rodas da série Zippie são enviadas com o encosto dobrado. 

VIII.  UTILIZAçãO e mAnUTençãO 
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r. SugeSTÕeS SObre SegurAnçA
1. guarde a sua cadeira num lugar limpo e seco. Caso contrário, as peças poderão enferrujar  

ou corroer.
2. Antes de utilizar a sua cadeira, verifique se funciona corretamente. Inspecione e repare todas as peças na "tabela de Manutenção". 
3. Se guardar durante mais de três meses, peça ao fornecedor autorizado para inspecionar a sua cadeira antes de utilizar.

S. inSPeçãO
Depois de montar e ajustar a cadeira de rodas, deverá mover-se sem atrito e facilmente. todos os acessórios deverão funcionar corretamente. Em caso de 
problemas, siga estas instruções:

1. Reveja as secções de configuração e de inspeção para confirmar se a cadeira está corretamente preparada.
2. Reveja o guia de resolução de problemas.
3. Se o problema persistir, contacte o seu fornecedor autorizado. Se o problema continuar a persistir mesmo depois de contactar o seu fornecedor autorizado, 

contacte o serviço de assistência de clientes da Sunrise Medical. Consulte a página de introdução para mais informações sobre o contacto do seu fornecedor 
autorizado ou do serviço de assistência de clientes Sunrise Medical.

VIII.  UTILIZAçãO e mAnUTençãO 
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IX. SeRVIçO dO cOnceSSIOnÁRIO e AJUSTe

AViSO

O proprietário desta cadeira é responsável por garantir que foi configurada e ajustada por um 
profissional de serviço com a devida formação com a supervisão de um profissional de cuidados 
de saúde.   A reparação/manutenção e/ou ajustes só devem ser feitos sob a supervisão de 
um profissional de cuidados de saúde.  utilize sempre peças e/ou acessórios recomendados e 
autorizados pela Sunrise Medical quando efetuar a reparação/manutenção desta cadeira.

A. APreSenTAçãO dO SerViçO dO fOrnecedOr
1. Pelo menos uma vez por ano, leve a cadeira ao seu fornecedor autorizado para uma inspeção de 

segurança e de reparação total.
2. Definições de binário – Uma definição de binário é a força de aperto ideal que deve ser aplicada a uma 

peça de fixação específica.  É importante utilizar as definições de binário corretas onde especificado.  
Quando não especificado, as definições de binário devem ser de 60 in-lbs

3. Se descobrir uma peça desgastada, deformada ou danificada, repare-a ou substitua-a por peças 
recomendadas antes de levar esta cadeira para reparação.. 

4. todos os grandes trabalhos de manutenção e de reparação devem ser efetuados por um fornecedor 
autorizado. 

b. SugeSTÕeS de MAnuTençãO crÍTicAS

1. Definições do binário:
Uma definição de binário é o aperto otimizado a aplicar num dispositivo de fixação específico.  É importante 
utilizar as definições de binário corretas onde especificado.  Quando não especificado, as definições de binário 
devem ser de 60 in-lbs

2. Materiais de referência de serviço e de ajuste do fornecedor:
Visite www.sunrisemedical.pt para obter os manuais de peças. folhas de instruções e vídeos com instruções 
que o ajudarão a reparar a série Zippie de cadeiras de rodas.

c. liMPezA

1. acabamento de pintura
a. Limpe as superfícies pintadas com sabão ou detergente suave.
b. Proteja a tinta com uma camada de cera não abrasiva.

2. eixos e Peças Móveis
a. Limpe à volta dos eixos e das peças móveis com um pano ligeiramente humedecido (não molhado).
b. limpe ou aspire o cotão, poeiras ou sujidade nos eixos ou peças móveis. 
c. NÃO UtILIZE óleo 3 em 1 ou WD-40 ® para lubrificação.  Utilize apenas lubrificante com teflon 

quando trabalhar nesta cadeira de rodas.

d. AJuSTe dA rOdA TrASeirA: 30  31

1. ajustamento da altura do assento 
a) Remova a roda traseira (veja Eixo de libertação rápida).
b) Remova os parafusos (A) do suporte da manga do eixo (B).
c) Levante ou baixe o suporte da manga do eixo para a altura pretendida.
d) Pode fazer ajustes adicionais da altura do assento virando o suporte da manga do eixo de 

cima para baixo (como ilustrado) e trocando de lado.
e) reponha e aperte os parafusos. Volte a instalar a roda

nota –  Se trocar os suportes da manga do eixo de lado pode afetar a largura da base da roda (veja Largura 
da base da roda). 

2. ajuste da largura da base da roda 
a) Remova a roda traseira (veja Eixo de libertação rápida).
b) Remova os parafusos do suporte da manga do eixo (A) em cada lado da cadeira.
c) troque as mangas do eixo (B) com o lado largo (B) virado para o lado oposto da cadeira 

para maior largura.
d) Reponha e aperte os parafusos. Volte a instalar a roda

nota –  Para manter a mesma altura, deve trocar os suportes da manga do eixo de lado.

FERRAMENtAS NECESSÁRIAS
1.  Conjunto de chaves hexagonais 

imperiais
2.  Conjunto de chaves hexagonais 

métricas
3.  Conjunto de chaves de bocas 

imperiais
4.  Conjunto de chaves de bocas 

métricas
5.  Chave roquete
6.  Conjunto de chaves sextavadas 

imperiais
 Conjunto de chaves sextavadas 

métricas
8.  Chaves de parafusos Phillips e 

planas
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e. AJuSTe dA POrcA dO eiXO dA rOdA TrASeirA:  32

Para que a cadeira funcione corretamente, deve manter o aperto das mangas do eixo.

a. para ajustar o eixo (A) precisa de uma chave de 3/4” para rodar as porcas externas do eixo (C).
b. também precisa de uma chave de 1/2” para remover os rolamentos de esfera (B), no lado oposto do 

eixo, para evitar que o eixo rode.
c. rode a porca externa do eixo (D) para a direita para apertar.
d. a folga deverá ser só de zero para dez milionésimos de 2,54 cm.

f. diSPOSiTiVOS de blOQueiO dAS rOdAS 33

1. bloqueio da roda de instalação alta
a) Desaperte os parafusos no topo de cada braçadeira (E). Não tente remover um parafuso 

de cada vez.
b) faça deslizar a estrutura na direção da roda traseira até o grampo (F) ficar embutido no 

pneu para evitar o movimento da roda, quando bloqueada.
c) Ajuste a posição do ângulo.
d) aperte os parafusos.

nota – Utilize uma definição de binário de 100 in.-lbs. quando ajustar os dispositivos de bloqueio das rodas.

g.  blOQueiOS dOS cubOS  34

1. Para ajustar os cabos 
1. Desaperte a contraporca (J) com uma chave de 10 mm.
2. Rode o parafuso de ajuste (g) para dentro ou para fora, como necessário.  Se rodar o parafuso para 

cima, solta o cabo, se o rodar para dentro, aperta o cabo.
3. Aperte novamente a contraporca (F) contra a base da alavanca.
4. Repita os passos 1-3 do lado oposto da cadeira, se necessário.

2. Para ajustar a posição da alavanca 
1. Remova o parafusos de sextavado (H) e a anilha (I) da alavanca e do encosto.
2. Escolha o orifício pretendido no encosto para instalar a alavanca e instale novamente o parafuso e 

anilha.
3. Repita os passos 1-2 do lado oposto da cadeira

H. receTOr dO SuPOrTe AnTi-QuedA 35

nota –  Os suportes anti-queda traseiros estão fixados com a chapa do eixo (veja a secção Ajuste da Altura 
do Assento).

1. Para ajustar a altura do suporte anti-queda traseiro 
a) Remova os dois parafusos hexagonais (K).
b) Levante ou baixo, como necessário.
c) Reponha e aperte os parafusos.
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36I. aceSSórIo Do recetor Do aPoIo Para oS braÇoS 36  

1. Montagem
1. Enrosque os dois parafusos e anilhas (A) através da barra da estrutura do lado traseiro e no recetor 

do apoio para os braços de altura ajustável e de barra única (B).
2. Aperte as peças com um binário de 120 in-lbs.

2. ajustamento
1. Para ajustar o encaixe do apoio para os braços de barra única no recetor, desaperte os 4 parafusos 

hexagonais (C) com uma chave de 7/16”.
2. Com a estrutura do apoio para os braços no recetor (B), prima firmemente no lado externo do 

recetor. 
3. Mantenha a pressão no recetor e aperte novamente os dois parafusos hexagonais (C).
4. Remova a estrutura do apoio para os braços e aperte novamente os dois parafusos hexagonais.
5. O apoio para os braços deverá encaixar firmemente no recetor e reduzir o ruído que possa resultar 

de vibração.
nota –  O recetor do apoio para os braços pode partilhar peças com a estrutura do dispositivo de 

bloqueio das rodas, se necessário.

j. aPoIoS De braÇoS retrácteIS 37

ajustamento
A altura do apoio para os braços de dobrar pode ser ajustada (3”) movendo as respetivas 
estruturas para cima ou para baixo nos orifícios pré-perfurados nas barras da estrutura do 
encosto.

a) Para ajustar o apoio para os braços para cima e para baixo, desaperte o parafuso de ajuste 
da came (D).

b) Rode o apoio para os braços para a posição pretendida.
c) Reponha e aperte o parafuso.

K. aPoIo Para oS braÇoS De Dobrar FIXável e ajUStável 38  

1. ajustamento da altura
a) Remova as porcas hexagonais do apoio para os braços (E) e a placa de ajuste do ângulo (F) 

para soltar o apoio para os braços e a placa.
b) Desaperte os parafusos da base do braço.
c) Mova a base para cima ou para baixo na barra traseira em incrementos de 1 polegada (2,54 

cm) para a altura pretendida ou nos orifícios da base do braço em incrementos de 1/4” 
polegadas.

d) Reponha e aperte as porcas e os parafusos.

2. ajustamento do Ângulo
a) Desaperte a porca hexagonal da placa de ajuste do ângulo (g).
b) Incline o apoio para os braços e a placa para o ângulo pretendido.
c) Aperte a porca.

l. APOiO PArA OS brAçOS cOM bArrA eM T  39  
1. Ajuste lateral

a. Remova os parafusos do recetor (H).
b. Mova o recetor (I) para a frente ou para trás para a posição pretendida.
c. Aperte a peça com um binário de 120 in-lbs.

2. ajustamento da altura
a. Remova os parafusos do batente do braço para crianças (J).
b. Recorrendo a um dos três parafusos pré-perfurados na barra do apoio para os braços, ajuste para a 

altura pretendida.
c. Reponha e aperte as peças com um binário de 120 in-lbs

nota –  O recetor do apoio para os braços pode partilhar peças com a estrutura do dispositivo de 
bloqueio das rodas, se necessário.

IX. SeRVIçO dO cOnceSSIOnÁRIO e AJUSTe 
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44

45

IX. SeRVIçO dO cOnceSSIOnÁRIO e AJUSTe 

M.  z-finiTy:™ SiSTeMA de APOiO PArA OS PÉS 40  41  42  
A posição do apoio para os pés é essencial para manter o alinhamento correto do corpo e para garantir o 
apoio estável das suas pernas e tronco.  Certifique-se de que o seu fornecedor Sunrise ajustou corretamente 
os seus apoios para os pés e/ou apoios para as pernas com a supervisão de um profissional de cuidados de 
saúde.  A configuração original não deve ser alterada sem primeiro consultar esse profissional.  Os apoios para 
os pés e para as pernas devem ser afastados do caminho ou removidos para se sentar e levantar da cadeira. .

nota – Deve haver, pelo menos, 2 polegadas de distância entre a placa para os pés e o chão para evitar 
bater em obstáculos e arriscar uma queda ou derrube.

1. Posicionamento do apoio para os pés/apoio para as pernas com o gancho rotativo 
a. Desaperte os dois parafusos do gancho rotativo/de ângulo (A) 
b. Rode o apoio para os pés/apoio para as pernas até atingir a posição e o ângulo pretendidos.
c. Aperte as peças do gancho com o binário correto (NÃO EXCEDA um binário máximo de 120 in-lb).

2. Posicionamento do apoio para os pés com espaçadores da placa para os pés
a. Remova os espaçadores da placa para os pés (B)
b. Faça deslizar a placa para a posição de profundidade pretendida.
c. Reponha os espaçadores da placa

3. ajuste da altura (apoio para os pés de instalação direta)
a. Ajuste a posição de instalação da placa para os pés removendo o parafuso do botão do orifício de 

ajuste (C) e movendo a estrutura para a posição pretendida.
b. Aperte as peças com o binário correto (máximo 120 in-lb)

4. ajuste da altura (apoio para os pés de instalação com extensão)
a. Desaperte o parafuso de fixação (D)
b. Faça deslizar a barra de extensão do apoio para os pés para cima ou para baixo no interior da barra 

da estrutura para a altura pretendida.
c. Aperte o parafuso de fixação com o binário correto (120 in-lb)

n. APOiO PArA AS PernAS ArTiculAdO 44  

1. Ajuste da altura da almofada para a barriga das pernas 
a. Desaperte a porca de fixação (E) na traseira da estrutura do suporte da almofada para a barriga das 

pernas. 
b. Faça deslizar a estrutura do suporte da almofada para a barriga das pernas para cima ou para baixo.
c. Aperte a porca de fixação (E) quando a almofada estiver na posição pretendida.

2. ajuste da altura com barra de extensão
a. (Veja a secção “Ajuste da altura com retração”)

O. APOiO PArA AS PernAS eleVATóriO 45  

1. Ajuste da altura da almofada para a barriga das pernas 
a. Desaperte a porca de fixação (F) na traseira da estrutura do suporte da almofada para a barriga das 

pernas. 
b. Faça deslizar a estrutura do suporte da almofada para a barriga das pernas para cima ou para baixo.
c. Aperte a porca de fixação (F) quando a almofada estiver na posição pretendida.

2. ajuste da altura com barra de extensão 
a. (Veja a secção “Ajuste da altura com retração”)
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P.  PlAcA PArA OS PÉS de criAnçAS e AdulTOS de ângulO 

AJuSTÁVel 46  47

1. ajustamento da altura
a) Remova o parafuso de fixação da barra da estrutura (A).
b) Mova a estrutura da placa para os pés para a altura pretendida.
c) O apoio para os pés esquerdo e direito estarão normalmente à mesma altura.
d) Reponha e aperte o parafuso.

2. ajustamento do Ângulo 
a) Desaperte as peças de fixação (B) até conseguir rodar livremente a braçadeira ajustável e a 

placa para os pés na barra de instalação.
b) Ajuste o ângulo da placa para os pés.
c) Aperte as porcas.

3. ajustamento da posição
a) Remova os espaçadores da placa para os pés (B)
b) Mova a placa para os pés para a posição pretendida.
c) Reponha e aperte os espaçadores.

Q. PlAcA PArA OS PÉS de AluMÍniO  48

1. ajustamento da altura
a) Remova os parafusos de fixação (C) da estrutura da barra.
b) Faça deslizar a placa para os pés para a altura pretendida.
c) O ajuste em cada lado da placa para os pés terá normalmente a mesma altura.
d) Reponha e aperte os parafusos de fixação.

r. PlAcA PArA OS PÉS de90º 49

1. ajustamento da altura
a) Desaperte as porcas da estrutura da braçadeira da placa para os pés (D).
b) Faça deslizar as braçadeiras para a altura pretendida.
c) Aperte as porcas.

2. ajustamento do Ângulo
a) Desaperte as porcas da estrutura da placa para os pés (E) até conseguir rodar livremente a 

braçadeira ajustável na barra de suporte.
b) Ajuste o ângulo da placa para os pés.
c) Faça-a deslizar para a frente ou para trás para  

posicionar corretamente.
d) Aperte as porcas.

3. remover a placa para os pés
a) Desaperte os botões de fixação (F) e retire da estrutura da braçadeira.

S. gArfOS dAS rOdAS girATóriAS 50  

1. ajuste do garfo das rodas giratórias
a) Desaperte o parafuso (g) e remova a roda giratória.
b) Mude o tamanho e/ou posicione a roda giratória para cima ou para baixo nos orifícios pré-

perfurados (1” de distância) no garfo da roda.
c) Reponha o parafuso e aperte-o firmemente.
d) Repita o processa na outra roda giratória.

nota –  Os garfos de rodas giratórias de dois orifícios permitem a utilização de rodas de 5”, 6” e 8” e 
ajustar a altura do assento. Estas mudanças podem afetar a distância entre o chão e o assento.

IX. SeRVIçO dO cOnceSSIOnÁRIO e AJUSTe 
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T. PlAcAS dAS rOdAS girATóriAS 51  52  53  

1. ajustamento do Ângulo
a) Desaperte os parafusos (A) que fixam a estrutura da roda giratória até as anilhas 

excêntricas poderem rodar livremente.
b) Coloque um grande triângulo reto contra uma superfície de trabalho nivelada e a superfície 

dianteira do corpo do rolamento da roda giratória. Isto alinhará o eixo rotativo da haste da 
roda com a superfície de trabalho.

c) Alinhe as anilhas excêntricas e aperte novamente os parafusos.
d) Repita o processo na outra roda giratória.

2.  ajustamento do Ângulo: Placas de rodas giratórias com opção de transporte 
a) Desaperte os parafusos (B) que fixam a estrutura da roda giratória.
b) Coloque um grande triângulo reto contra uma superfície nivelada e a superfície dianteira 

do corpo do rolamento da roda giratória. Isto alinhará o eixo rotativo da haste da roda 
com a superfície nivelada.

c) Alinhe as anilhas excêntricas e aperte novamente os parafusos.
d) Repita o processo na outra roda giratória.

u.  PrOfundidAde dO ASSenTO 54 55  

1. ajuste da placa giratória 
a) Remova os parafusos (C) que fixam a placa giratória do encosto (D) à barra de inclinação 

do assento. 
b) Posicione a placa giratória do encosto nos orifícios pré-perfurados pretendidos na barra de 

inclinação do assento. (Veja a seguinte matriz.)
c) Reponha os parafusos e aperte-os firmemente.

nota – Pode obter uma extensão da estrutura traseira com profundidades de 19” e 20” no seu fornecedor 
Sunrise autorizado.

2. ajuste da barra do Inclinação-no-espaço 
a) Remova os parafusos (E) dos suportes de inclinação e das bases da suspensão.
b) Mova a barra de inclinação do assento (F) para posicionar os orifícios corretos da estrutura 

de acordo com a seguinte matriz do suporte de inclinação.
c) Reponha e aperte os parafusos.

nota –  Ajustar a posição da barra de inclinação do assento afeta o centro de gravidade da cadeira e pode 
obrigar a ajustar as rodas giratórias para uma posição terminal ou dianteira.

IX. SeRVIçO dO cOnceSSIOnÁRIO e AJUSTe 

54

55

51

52

53

A

B

C

D

E

F

MECH LOCK
STRUT

OPTIONAL FRONT STRUT
(RIGID CHAIRS ONLY)

PIVOT

REAR STRUT
(RIGID CHAIRS ONLY)

FRAME
DEPTH

FRONT STRUT
TUBE POSITION

REAR STRUT
TUBE POSITION

MECHLOCK
STRUT POSITION

PIVOT
POSITION

BACK PLATE
POSITION

SEAT
DEPTH

13 11 2 & 4 1 A 6 B
14 12 3 & 5 1 A 7 B

16 14 5 & 7 2 B 9 A

20 18 9 & 11 4 D 7 A
19 17 8 & 10 4 D 11 A
18 16 7 & 9 3 C 5 A
17 15 6 & 8 3 C 9 A

15 13 4 & 6 2 B 8 A
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V.  encOSTO SólidO e encHiMenTO dO ASSenTO  56  

1. Fixar/remover 
a) Posicione o assento e encosto na estrutura.
b) Posicione as braçadeiras na base e barras traseiras do assento.
c)  Insira os pinos de libertação rápida (A) através dos orifícios de instalação tanto na base 

como nas barras traseiras.
d)  Remova o assento invertendo o processo anterior.

nota –  Pode estar equipada com assento Jay Fit ou Conventional (veja as instruções no manual do 
proprietário do assento).

W.  inclinAçãO-nO-eSPAçO  57  58  59  

1. ajuste de inclinação
a) Remova o pino de libertação (C).
b) Pressione o manípulo da alavanca de bloqueio (D), ajuste para a inclinação pretendida e 

liberte o manípulo.
c) Reponha o pino de libertação

 
2. ajuste do mecanismo Inclinação-no-espaço 

a) Rode a contraporca (E) para a direita.
b) Rode a peça do ajustador do cabo (F) até eliminar a folga.
c) Aperte a contraporca.

nota – É recomendável pedir a um fornecedor Sunrise autorizado para efetuar os ajustes do mecanismo de 
inclinação-no-espaço.

 
3. Desbloquear com o pé 

 Se pressionar o pedal (g) desengata o mecanismo de bloqueio e permite que o assento e 
o encosto rodem no espaço. Se libertar o pedal, bloqueia firmemente os braços oscilantes 
nessa posição.

57
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X.  AJuSTAMenTO dO cAbO 60

1. Desaperte a contraporca (A) do adaptor (B) com uma chave de 10mm.
2. Com uma chave de 3/8”, rode o adaptador para a direita como ilustrado para eliminar 

a folga do cabo.  Se o assento não se mantém adequadamente no ângulo de inclinação, 
poderá ser necessário aumentar a tensão dos cabos, e rodar o adaptador para a esquerda.

3. Depois de ajustar corretamente, aperte novamente a contraporca contra o adaptor.
4. Repita para o lado oposto da cadeira, se necessário.

y.  eSTruTurA cruzAdA  61  

ajustamento
1. Remova os quatro parafusos (A) que fixam a estrutura cruzada às estruturas laterais.
2. Mova a estrutura para a posição pretendida nas patilhas (B).
3) Reponha e aperte os parafusos.

nota –  Alinhe os parafusos através de ambos os orifícios nas patilhas que correspondem em cada lado. 
Aperte novamente os parafusos com um binário de 100 in.-lbs. As estruturas cruzadas podem ser 
expandidas em largura até 2”.

z.  eSTruTurA dA bArrA dA SuSPenSãO  62  
nota –  As barras da suspensão são instaladas em cadeiras rígidas.

ajuste da largura
1. Remova a peça (E) de todas as barras da suspensão.
2. Faça deslizar a extensão ajustável (F) para a largura pretendida.
3. Reponha e aperte novamente os parafusos da base nas barras da suspensão.

nota –  Há barras da suspensão com ajuste de largura de 2” disponíveis. As variações de tamanho podem 
exigir um maior enchimento do assento e das placas para os pés. Contacte o seu fornecedor 
Sunrise autorizado para mais informações. Aperte com um binário de 100 in.-lbs. quando fizer este 
ajuste.
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AA.  bASe dO ASSenTO eXPAnSÍVel (opcional) 63  64  

1. remover e instalar a base do assento 
a) Para remover, agarre na parte dianteira da base do assento e puxe firmemente para cima 

até os ganchos de instalação do assento (A) se soltarem da estrutura.
b) Para instalar novamente, posicione base do assento na guia da estrutura como pretender e 

empurre firmemente a base do assento para baixo onde se fixar nos ganchos de instalação. 
Certifique-se de que encaixa todos os quatro ganchos nas guias da estrutura.

nota –  A traseira da base do assento está identificada.

AViSO
Verifique se a base está bem presa puxando-a ligeiramente. Não se deverá mover para cima. Se 
não confirmar se a base está bem presa poderá sofrer lesões se os ganchos de instalação não 
estiverem encaixados corretamente.

2. ajustar a largura da base do assento 
a) Remova a peça (B) que prende cada ganho de instalação (A) do assento à base do mesmo.
b) Posicione os ganchos de instalação na posição pretendida, aperte novamente os parafusos. 

Os orifício estão espaçados a .5” para um total de 2” de ajuste da largura.
nota – Aperte os parafusos com um binário de 100 in.lbs.

c) Repita os passos “a” e “b” para cada gancho de instalação.
nota – Ambos os lados devem ser instalados na mesma posição de orifício.

3. ajustar a largura da base do assento 
a) Desaperte as duas contraporcas (C) na parte inferior da base do assento que prendem o 

painel dianteiro da base ao painel traseiro da base.
b) Reposicione a base do assento no comprimento pretendido e aperte novamente as 

contraporcas.
nota – Aperte as porcas com um binário de 100 in. lbs.

bb. inSPeçãO
Depois de montar e ajustar a cadeira de rodas, deverá mover-se sem atrito e facilmente. todos os acessórios 
deverão funcionar corretamente. Em caso de problemas, siga estas instruções:

1. Reveja as secções de configuração e de inspeção para confirmar se a cadeira está corretamente 
preparada.

2. Reveja o guia de resolução de problemas.
3. Se o seu problema persistir, contacte o serviço de apoio ao cliente da Sunrise. Veja a página da 

introdução para mais informações sobre como contactar o serviço de apoio ao cliente da Sunrise.

IX. SeRVIçO dO cOnceSSIOnÁRIO e AJUSTe ZIPPIe tS

traseiro

traseiro

Dianteiro

Dianteiro

63

64

B

A

A

C



MK-100208 Rev. A29

PORtUgUêS

 a. Para UMa vIDa InteIra

garantia da estrutura e estrutura cruzada (se aplicável):
1. Apesar do serviço útil previsto desta cadeira ser cinco anos, 

a Sunrise garante a estrutura e a estrutura cruzada contra 
defeitos de material e de fabrico durante toda a vida útil 
da cadeira ou durante o tempo que o comprador original 
possuir a cadeira.

2. Esta garantia não se aplica se:
 a. A cadeira for utilizada abusivamente
 b.  A cadeira não é mantida como recomendado no manual 

do proprietário
3.  A cadeira é transferida para outra pessoal que não o 

comprador original

b. durAnTe (1) AnO
garantimos todas as peças e componentes desta cadeira de rodas 
fabricados pela Sunrise contra defeitos de material e de fabrico durante um 
ano a partir da data de compra do primeiro comprador.

encosto de tensão ajustável (balistic & 3DX vented)
Cada encosto de tensão ajustável é cuidadosamente inspecionado e 
testado para garantir os melhores resultados.  Cada encosto de tensão 
ajustável tem garantia contra defeito de material e de fabrico durante doze 
(12) meses a partir da data de compra desde que utilizado normalmente.  
Em caso de defeito de material ou de fabrico no período de doze meses 
a partir da data de compra original, a Sunrise Medical poderá, se assim o 
decidir, reparar ou substituir sem encargos.  Esta garantia não se aplica a 
furos, rasgões ou queimaduras.  As reclamações e reparações devem ser 
processadas através do fornecedor autorizado mais próximo.  Exceto 
no caso de garantias expressas nesta documentação, todas as restantes 
garantias, incluindo garantias implícitas de exploração comercial e garantias 
de aplicação com objectivos específicos são excluídas.  Não existem 
garantias que sejam mais abrangentes que a descrição nesta documentação.  
Reclamações pela violação das garantias expressas nesta documentação 
estão limitadas à reparação ou substituição de peças.  Em caso algum, 
os danos causados pela violação de qualquer garantia incluirão danos 
consequentes ou excedem o custo de peças sem conformidade.  

c. liMiTAçÕeS
1. A garantia não se aplica a:
 a. Pneus e barras, forro, almofadas e manípulos das pegas de 

empurrar.
 b.  Danos causados por negligência, acidente, má utilização ou 

instalação ou reparação inadequada.
 c.  Produtos modificados sem a autorização escrita expressa da 

Sunrise Medical.
 d. Dano causado por excesso de peso.

X. GARAnTIA LImITAdA dA SUnRISe
ZIPPIe tS

2.  Esta garantia é considerada NULA se a chapa com o número de 
série original for removida ou alterada.

3. Esta garantia aplica-se APENAS aos E.U.A. e ao Canadá. Consulte o 
seu fornecedor para saber que garantias internacionais se aplicam.

4. Esta garantia não pode ser transferida e aplica-se apenas ao 
primeiro comprador desta cadeira de todas através de um 
fornecedor da Sunrise Medical autorizado.

d. O Que fAreMOS
A nossa única responsabilidade é reparar ou substituir as peças cobertas 
pela garantia. Esta é a única solução para danos indiretos.

e. O Que VOcÊ deVe fAzer
1. Obter autorização prévia de um fornecedor autorizado para 

devolução ou reparação das peças cobertas, enquanto a garantia se 
aplicar.

2. Enviar a cadeira de rodas ou peça(s), com portes pré-pagos, para a 
Sunrise Medical em: 2842 Business Park Avenue, Fresno, CA 93727-
1328.

3. Pagar o custo da mão-de-obra para reparar, remover ou instalar as 
peças.

f. AlerTA AO cOnSuMidOr
1. Se permitido por lei, esta garantia substitui qualquer outra garantia 

(escrita ou verbal, expressa ou implícita, incluindo garantia de 
comercialização ou de adequação a um propósito específico).

2. Esta garantia confere-lhe determinados direitos legais. também pode 
ter outros direitos que variam de estado para estado.

g. infOrMAçãO AdiciOnAl SObre A 
gArAnTiA
Os produtos fornecidos pela Sunrise Medical Pty Ltd na Austrália são 
acompanhados por uma garantia da Sunrise Medical que não pode ser 
excluída pela Lei do Consumidor da Austrália.  tem direito a substituição 
ou reembolso em caso de avaria grave e por compensação por quaisquer 
outros prejuízos ou danos razoáveis previsíveis.  também tem direito à 
reparação ou substituição dos produtos caso a qualidade dos mesmos 
não seja aceitável e caso a avaria não seja considerada avaria grave.  Os 
benefícios que a garantia lhe oferece são para além dos restantes direitos 
e soluções segundo a lei em relação aos produtos aos quais a garantia se 
refere.

Registe aqui o seu número de série para referência futura:

____________________________________________
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this product is manufactured to comply with the 
‘Medical Device Directive’ 93/42/EEC.t.

Questo prodotto è stato fabbricato in conformità 
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medici.

Denna produkt har tillverkats i enlighet med EU:s 
direktiv om medicintekniska produkter nummer 
93/42/EEC.
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