
• Retire a capa da almofada.
• Retire a espuma elástica da base da almofada.

Medidas Valor

Comprimento da coxa
(Desde as nádegas até à fossa poplítea)

Profundidade do grande trocânter
(Desde as nádegas até ao grande trocânter)

Largura de anca
(Parte mais larga dos quadris)

Registo das medições do utilizadorPASSO 1:

Preparação da almofadaPASSO 2:

Comprimento de coxa Profundidade do grande trocânter Largura de anca

CONFIGURAÇÃO OU AJUSTE DA 
ALMOFADA BEME MOLDADA



1    Alivie ligeiramente os parafusos de ambos os lados da placa de base e deslize a placa sobre a 
base.

Parafuso de ajuste da profundidade da almofada

2    Se a profundidade de assento fizer com que o parafuso de ajuste fique posicionado mais perto do 
ponto , será necessário remover, rodar e voltar a colocar a placa frontal de forma a garantir um 
suporte adequado dos músculos. 

O comprimento de coxa da criança determinará a profundidade de almofada necessária.
A profundidade da almofada é medida a partir dos pontos dianteiro e traseiro , conforme indicado 
abaixo:

PASSO 3: Definir a profundidade da almofada

PASSO 3A: Ajuste da profundidade da almofada

Quando o parafuso está ais 
próximo do ponto  a 
profundidade de assento 

está próxima do seu mínimo.

Quando o parafuso está mais 
próximo do ponto  a 

profundidade do assento está 
próxima do seu máximo.

Profundidade média 
do assento

A profundidade da almofada é ajustada através de uma placa de 
metal que se aparafusa à base. Para comprimentos de coxa mais 
longos, será necessário rodar esta placa frontal para conseguir esta 
maior profundidade necessária.

Nota: a posição de 
medição do ponto 
traseiro é a borda 
dianteira do contorno.



3   Retire as guias das pernas que se prendem por velcro à placa frontal.

2    Separe a placa frontal da placa da base.

1    Desaperte completamente os parafusos de ajuste da profundidade da almofada localizados em 
ambos os lados da placa de base.

Parafuso de ajuste da profundidade da almofada

PASSO 3B: Rodar a placa frontal (apenas quando necessário)



5    Coloque as guias das penas de volta na placa.

6    Volte a colocar a placa frontal na base e ajuste-a na profundidade desejada. Aperte levemente os 
parafusos quando terminar.

4    Rode a placa.



Cunha pré-isquiática removida

1   Primeiro remova a cunha pré-isquiática cinza (pode ser necessário estender a profundidade da   
         almofada para aceder).

Cunha pré-isquiática

2     Estabeleça a posição ideal para a cunha pré-isquiática medindo a partir da borda frontal do 
contorno.

PASSO 4: Cunha pré-isquiática



3   Recoloque a cunha pré-isquiática na posição correta.

Nota: para a maioria das crianças, 
os grandes trocânteres devem 
ficar alinhados com a barda 
interior da curva do entalhe.

Nota: as linhas verticais da 
base da almofada servem para 
garantir um ajuste simétrico.

1    Meça a largura da almofada desde aproximadamente 10 mm abaixo da borda interior superior dos 
apoios trocantéricos.

A largura da almofada é ajustada por meio de suporte trocantéricos traseiros verdes que são fixados 
com velcro à base cinzenta.

2   Ajuste os apoios trocantéricos para se adaptarem à largura dos quadris e reposicione-os. 

PASSO 5: Definir a largura da almofada:



1    Comece por posicionar a espuma na parte traseira da almofada.

Os velcros da peça de espume em acordeão são assimétricos para ajudar na identificação da 
orientação correta.  O velcro longo de uma peça ficará preso na parte traseira da almofada e as duas 
tiras de velcros individuais ficarão presas na parte dianteira.

2    Depois, estique a espume e prenda-a na parte da frente da almofada de forma a que a espuma 
sobressaia aproximadamente cerca de 5 mm das guias das perna contornadas verdes.

Espuma

5mm

PASSO 6: Recolocar a espuma



1    Coloque a almofada virada para baixo.

2   Coloque a parte dianteira da capa e o velcro nas suas posições.

3    Puxe a capa elástica por baixo para cobrir toda a almofada, prendendo os velcros nas suas 
posições.

A almofada está montada 
e pronta para ser fixada 
na base do assento.

PASSO 7: Recolocar a capa


