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9. TERMO DE GARANTIA: 
 
IX - A garantia restringe-se única e exclusivamente ao produto, não cobrindo qualquer outra 
despesa decorrente de avaria, como transporte, hospedagem, alimentação, etc. 

 
* Os itens de desgaste natural em função do uso e as despesas com as substituições periódicas 
(manutenção periódica) ocorrerão por conta do proprietário. 

 
 

EXTINÇÃO DA GARANTIA: 
 

I - Pelo término do prazo de sua vigência; 
II - Alterações, modificações, introdução de acessórios impróprios, adaptações e adaptações 
posturais feitas no produto por terceiros, sem a devida autorização do fabricante, anula 
automaticamente a garantia do produto; 
III - Assistência prestada por pessoas não autorizadas; 
IV - Inobservância das prescrições constantes do “Manual de Instruções e Funcionamento”; 
V - Uso inadequado, acidentes, negligência ou qualquer outro sinistro que porventura ocorram; 
VI - Quando da análise da cadeira de rodas, sejam constatados o uso de peças não originais; 
VII - A inobservância de qualquer das recomendações contidas no Manual do usuário acarretará 
na perda total a garantia do produto. 
 
 
 
 
 

10. DESCARTE DO PRODUTO 
 
Este equipamento assim como seus acessórios contém diversos materiais, como plástico, 
metais, borrachas, etc., existem riscos de contaminação ao meio ambiente associados à 
eliminação deste equipamento e seus acessórios ao final de suas vidas úteis. A Ortobras 
orienta que o descarte definitivo do equipamento ao final de sua via útil, bem como de partes 
ou peças substituídas ao longo de sua utilização, não seja feito em lixo comum, pois alguns 
materiais demoram a se decompor e podem causar prejuízos ao meio ambiente. Descarte-o 
em local apropriado ou encaminhe para rede de Postos Autorizados de Assistência Técnica ou 
à Fábrica. Contate o distribuidor local para obter informações sobre normas e leis relativas à 
eliminação de resíduos elétricos, equipamentos eletrônicos e seus acessórios. 
Observação: Fica por conta do cliente qualquer despesa referente ao envio e/ou transporte 
até a Rede de Postos Autorizados de Assistência Técnica ou à Fábrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 

INTRODUÇÃO 
 
Caro Cliente: 
Estamos satisfeitos por você ter decidido comprar um produto de alta qualidade da Ortobras 
Indústria e Comércio de Ortopedia Ltda. 
Este Manual do usuário contém várias sugestões para o correto uso da sua cadeira de rodas. 
Manter os laços de fidelidade com os nossos clientes é de grande importância para o grupo 
Ortobras. Assim, gostaríamos de mantê-lo atualizado quanto ao desenvolvimento de nossos 
produtos. A nossa estreita relação com os clientes também envolve um serviço mais rápido 
quando for necessário substituir peças e acessórios ou para responder às suas perguntas 
sobre a cadeira de rodas com a maior rapidez possível. 
 
Queremos sua satisfação com nossos produtos e serviços! 
O grupo Ortobras trabalha no desenvolvimento contínuo dos seus produtos, por esta razão, 
poderão ocorrer alterações nas nossas linhas de fabricação no que diz respeito à forma, 
tecnologia e acessórios. O sistema de gestão da Ortobras está certificado segundo a norma 
ISO 9001. 
Contate o seu fornecedor local e autorizado Ortobras se tiver dúvidas sobre utilização, 
manutenção ou segurança da sua cadeira de rodas. 
No caso de não existir fornecedor autorizado na sua área ou se tiver quaisquer questões, 
contate a Ortobras por escrito ou por telefone (os contatos estão indicados no final deste 
manual de instruções). 
O produto apresentado e descrito neste manual pode não ser exatamente igual ao seu 
modelo em todos os detalhes, no entanto, todas as instruções que se indicam, são 
perfeitamente aplicáveis, independentemente dessas pequenas diferenças. 
 
 
Descrição do modelo da cadeira de rodas. 

 
Equipamento assistivo com rodas, tipo padrão, para pessoas com deficiência física ou 
mobilidade reduzida, propulsão e frenagem manual, destinado ao deslocamento em qualquer 
ambiente, conduzida pelo usuário ou acompanhante. Possuindo as seguintes especificações, 
cadeira padrão: 
- Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado; 
- Estrutura dobrável em “X” com sistema de fechamento por articuladores; 
- Rodas traseiras de 24″ infláveis e raiadas; 
- Rodas dianteiras de 5″ maciças; 
- Apoio de pés rebatíveis tipo plataforma com ajuste de altura; 
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9. TERMO DE GARANTIA: 
 
III - A manutenção do equipamento demanda a utilização de lubrificantes e peças de reposição 
com características originais e o emprego de mão de obra adequadamente treinada e de 
habilitação comprovada, conforme disposto no manual; 
IV - Os equipamentos são fabricados para o uso nas condições normais de ambiente (salvo 
especificado de forma diferente) e para serem movimentados pela forma prevista para o seu 
uso; 
V - O equipamento deve ser utilizado de acordo com as suas características e orientações 
normalizadas; 
VI - Esta garantia será aplicada sempre que a ORTOBRAS, ou terceiros por ela indicados, 
revelem satisfatoriamente através de evidencias, a existência do defeito reclamado. 
 

CONDIÇÕES PARA A EFETIVAÇÃO DA GARANTIA 
 

I - A montagem do produto deverá ter sido corretamente executada, seguindo as instruções do 
Manual do Usuário; 
II - Apresentação de Nota Fiscal de Compra sem rasuras; 
ATENÇÃO: Guarde a Nota Fiscal ou documento similar que comprova a data da compra do 

equipamento, este documento é indispensável para utilização da garantia; 
III - As orientações quanto ao uso, manutenção e cuidados deverão ser devidamente 
respeitadas, de acordo com as previsões contidas neste Manual; 
IV - Peças substituídas e reparos feitos no período de garantia não acarretam sua prorrogação, 
sendo que esta terá validade sempre a partir da data de aquisição do produto devidamente 
identificado pela Nota Fiscal de Compra. 
 

A GARANTIA NÃO ASSEGURA: 
 

I - Despesas de manutenções periódicas previstas no manual tais como limpeza, regulagem, 
reaperto, alinhamentos e verificações*; 
II - Itens de desgaste natural em função do uso*; 
Consideram-se itens de desgaste natural: 
Pneus / Câmaras de ar / Rolamentos / Assentos, encostos e almofadas / Manoplas / Aros de 
impulso / Estofamentos e capas; 
III - Quaisquer componentes que sofram atrito com outras partes ou fadiga de material 
ocasionado pelo uso do produto; 
IV - Reparos ou substituições de peças que não sejam originais; 
V - Defeitos provocados pela transformação, modificação, adaptações não autorizadas ou em 
decorrência do uso fora das especificações contidas neste manual; 
VI - Defeitos decorrentes de acidentes ou exposição do produto a condições impróprias, 
transporte, bem como por armazenamento inadequado; 
VII - Defeitos decorrentes da influência de intempéries climáticas, descargas elétricas 
provenientes de raios e trovões, furacões, ventanias, inundações, desabamentos e outros 
desastres naturais, bem como de contato com substâncias químicas, corrosivas ou abrasivas, 
causados por atritos durante o uso como riscos e amassados e de acidentes; 
VIII - Quebra de qualquer peça ou acessório decorrente por abuso de utilização, tais como subir 
ou descer calçadas sem meio fio rebaixado, degraus, exceder o peso máximo descrito no 
manual, entre outros; 
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8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

FALHA SOLUÇÃO 

 
- A cadeira de rodas move-se 

irregularmente (guinadas para um dos 
lados). 

- Verifique a pressão dos pneus infláveis. 
- Verifique se as rodas giram facilmente 
(rolamentos e eixos). 
- Verifique se ambas as rodas dianteiras estão em 
contato com o solo. 

 
 
 

- A cadeira de rodas vibra e apresenta 
ruídos. 

- Verifique o aperto dos parafusos (se necessário 
reaperte-os). 
- Aplicar uma pequena quantidade de óleo 
lubrificante nas áreas onde as peças móveis entram 
em contato. 
- Verifique se ambas as rodas dianteiras estão em 
contato com o solo. 
- Verifique a pressão dos pneus infláveis. 

 
 

- Freio não trava mais. 

- Verifique a banda de rodagem dos pneus, se 
estiver muito gasta troque-os.  
- Verifique a pressão dos pneus traseiros. 
- Verifique se os dispositivos de freio estão 
corretamente regulados. 

 
 
 
 
 

9. TERMO DE GARANTIA 
 

 
PRAZOS DE GARANTIA 

 
I - Conforme previsto no código de defesa do Consumidor a Ortobras garante a 
responsabilidade por vícios e defeitos em seus equipamentos por 90 (noventa) dias (garantia 
Legal); 
II - A Ortobras, além da garantia legal, concede 9 (nove) meses de garantia contratual, aos seus 
consumidores. Totalizando o prazo de 12 (doze) meses de garantia, contados a partir da data 
de aquisição, ou da data da entrega do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao 
Consumidor Final do produto; 
ATENÇÃO: Guarde a Nota Fiscal ou documento similar que comprova a data da compra do 

equipamento, este documento é indispensável para utilização da garantia. 

 

 

ABRANGÊNCIA E INFORMATIVO 
 

I - A garantia abrange todos os reparos necessários em decorrência de falhas de material ou 
fabricação e as peças reconhecidas como defeituosas, que serão substituídas por novas pelo 
revendedor do produto autorizado ou pela empresa Ortobras; 
II - As cadeiras de rodas são dispositivos que exigem manutenção constante e adequada, ainda 
que não estejam em uso; 
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1. ADVERTÊNCIAS GERAIS 
 
1.1. Escolha da cadeira de rodas e acessórios de segurança: 
A escolha de uma cadeira de rodas deve satisfazer as necessidades do usuário, porém o 
parecer final, referente a aspectos como, modelo, opções e ajustes, deverá ser fornecido por 
profissional da área de terapia ocupacional. A escolha correta da sua cadeira de rodas 
depende de fatores tais como: 
a) Sua aptidão, força, equilíbrio e coordenação;  
b) As diferentes situações que você terá que superar no uso diário (onde você vive e trabalha, 
e outros lugares prováveis que você possa vir a usar sua cadeira de rodas);  
c) A necessidade de opcionais para sua segurança e conforto (como rodas anti tombo, cintos, 
ou sistemas de assento especiais). Com o manual do usuário em mãos, possibilitará ao usuário 
da cadeira de rodas e o médico terapeuta, compreender o manuseio da cadeira de rodas. 
 

1.2. Revise frequentemente as instruções deste manual: 
Antes de usar esta cadeira de rodas, você e cada pessoa que pode vir a ajudá-lo, devem ler 
este manual para ter certeza de que está seguindo todas as instruções nele contidas. Revise 
frequentemente as advertências até que elas se tornem comuns a você. Todas as referências 
contidas neste manual podem não ser aplicáveis ao seu caso. Guarde este manual para 
futuras consultas. 
 

1.3. Área de aplicação: 
As cadeiras de rodas são exclusivamente para o uso pessoal de usuários com mobilidade 
reduzida. 
A garantia apenas se aplica se o produto for usado nas condições especificadas e para os 
objetivos a que se destina. A vida útil estimada da cadeira de rodas é 3 (três) anos para uma 
utilização normal, desde que a cadeira seja submetida a manutenções preventivas regulares. 
NÃO use ou instale componentes de terceiros na sua cadeira de rodas que não estejam 
homologados pela Ortobras. 
A variedade de acessórios assim como o desenho modular, significa que a cadeira de rodas 
pode ser usada por pessoas que não possam andar ou tenham mobilidade limitada devido a: 
* Paralisia cerebral e outros distúrbios psicomotores; 
* Perda de membros;  
* Deformidade dos membros; 
* Lesões articulares; 
* Doenças como deficiências cardíacas e respiratórias, perturbação do equilíbrio, assim como 
para idosos ainda com força na parte superior do corpo. 
 

1.4. Peso: 
NUNCA use esta cadeira de rodas quando o peso total exceder 120 kg. Se você exceder o 
limite, acelerará o desgaste da sua cadeira de rodas, podendo causar dano severo ao usuário. 
 

1.5. Conhecendo sua cadeira de rodas: 
As cadeiras de rodas são diferentes entre si. Leve o tempo que for necessário para aprender a 
usá-la. 
a) Pratique. Tenha alguém lhe ajudando até conhecer os limites;  
b) Esteja atento para desenvolver melhor seus próprios métodos de uso seguro;  
c) NUNCA tente uma manobra nova por conta própria, até estar seguro que poderá fazê-la;  
d) Saiba planejar o seu percurso com a cadeira de rodas. Conheça os perigos e aprenda a 
evitá-los; 
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7. MANUSEIO, MONTAGEM E REGULAGEM DA CADEIRA DE RODAS 
 
7.8. Regulagem do dispositivo de freio: 
Para regular a posição do dispositivo de freio abra o parafuso (figura 12) para avançar ou 
recuar a posição do freio. Use uma chave Torx T27 para abrir (gire no sentido anti-horário). 
Feita a regulagem torne a apertar. 

 
Figura 12 - Indicação do parafuso de fixação do sistema de freio. 

 
7.9. Ajuste de altura do pedal: 
Para ajustar a altura do pedal, solte o parafuso traseiro (indicado na figura 13), use uma chave 
Allen n° 4, deslize o apoio pé para cima ou para baixo até atingir altura desejada e aperte o 
parafuso novamente. É recomendado manter um mínimo de 50 mm entre o ponto mais baixo 
do pedal e o chão, isto proverá liberação adequada para superfícies desiguais e prevenirá 
danos ao mesmo. 

 
Figura 13 - Indicação do parafuso de fixação do apoio de pés. 
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7. MANUSEIO, MONTAGEM E REGULAGEM DA CADEIRA DE RODAS 
 

7.7. Dispositivos de freio das rodas traseiras: 
A cadeira de rodas está equipada com dois dispositivos de freio de rodas que são aplicados 
diretamente sobre os pneus. Para ativar, empurre ambos os manípulos dos freios para frente 
até que as rodas estejam travadas. Para destravar, puxe os manípulos para trás até a sua 
posição original. 
*A capacidade de frenagem diminui com: 
a) Banda de rodagem dos pneus desgastada; 
b) Pressão dos pneus demasiadamente baixa; 
c) Dispositivos de freios das rodas incorretamente regulados. 

 
Figura 11 - Indicação do freio quando acionado. 

 
 

Precauções: 
a) Nunca utilize o freio manual da roda traseira para tentar reduzir a velocidade ou parar sua 
cadeira de rodas quando estiver em movimento. Este procedimento poderá provocar a 
mudança brusca de direção com riscos de acidentes; 
b) Mantenha as rodas traseiras freadas quando se transferir da cadeira de rodas para outro 
local; 
c) A baixa pressão de um pneu traseiro pode fazer com que o freio da roda permita que ela 
deslize possibilitando que a cadeira de rodas gire inesperadamente; 
d) As sapatas do freio devem embutir pelo menos 3 mm no pneu quando acionadas, o que 
garantirá a paralisação total da cadeira de rodas. 
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1. ADVERTÊNCIAS GERAIS 
 

e) Use rodas anti tombo, (quando aplicável) a menos que você esteja seguro que não corre 
risco de cair; 
f) Tenha certeza de que as rodas da cadeira giram facilmente e que todas as partes trabalham 
suavemente. Atente para ruído e vibração em uso, (eles podem indicar baixa pressão de pneu 
ou parafusos soltos que poderão danificá-la); 
g) Conserte qualquer problema. Dirija-se a uma assistência técnica autorizada, para que 
receba auxilio, na identificação e correção do problema; 
h) Confira os eixos de fixação rápida e observe o travamento das rodas traseiras. Elas não 
podem se soltar depois de encaixadas; 
i) Consulte seu revendedor autorizado antes de modificar ou ajustar a sua cadeira de rodas; 
j) Modificações sem autorização e uso de acessórios NÃO AUTORIZADOS PELO FABRICANTE 
ANULAM a garantia e podem causar danos em relação à sua SEGURANÇA. 
 

1.6. Condições Ambientais: 
O contato com a água ou com umidade em excesso pode fazer sua cadeira de rodas oxidar. 
Isso influencia no desempenho dela. 
a) NÃO use sua cadeira de rodas na chuva, na piscina ou local com água. A estrutura e outras 
partes não foram desenvolvidas para essa aplicação;  
b) Na ocorrência da cadeira de rodas ficar exposta a água, seque-a de imediato. 
 

1.7. Terreno: 
EVITE operar sua cadeira de em terra solta, em cima de terreno com cascalho solto e NÃO 
utilize a cadeira de rodas na areia. O uso nessas condições poderá danificar os eixos e/ou 
afrouxar os componentes. 
 
1.8. Escadas Rolantes: 
NÃO é permitido o uso de cadeira de rodas em escadas rolantes. 
 

1.9. Uso em trânsito: 
Atente para o fato de que o usuário de cadeira de rodas fica sujeito às regras de trânsito 
quando conduzir na rua; 
Quando houver penumbra, vista roupas de cores claras ou com adesivos refletivos para ser 
facilmente avistado. 
 

1.10. Acompanhante: 
 
               Tenha certeza que cada pessoa que o ajuda, leu e segue todas as advertências e 
instruções indicadas neste manual. 
a) Trabalhe em conformidade com as orientações do médico do usuário, enfermeira ou 
terapeuta, aprenda métodos seguros conforme suas habilidades e as do usuário da cadeira de 
rodas; 
b) Conte para o usuário o que você planeja fazer e explique o que você espera que ele faça. 
Isso o deixará à vontade e reduzirá o risco de um acidente; 
c) Lembre para o usuário que se apoie no encosto quando você inclinar a cadeira de rodas 
para trás; 
d) Quando você descer um meio-fio ou único degrau, lentamente abaixe a cadeira de rodas 
em um movimento fácil. Não a deixe cair os últimos centímetros ao chão. Isso pode danificá-la 
ou pode prejudicar o usuário. 
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2. ADVERTÊNCIAS COM RELAÇÃO A QUEDAS 
 
OBS: Caso a cadeira de rodas e usuário seja MONITORADO por um ACOMPANHANTE, o 
mesmo deve ser o responsável pelo controle do cadeirante e usabilidade da cadeira de rodas. 
 
2.1. Centro de equilíbrio/gravidade: 
O ajuste mais importante é a posição das rodas traseiras. Quanto maior for o deslocamento 
das rodas traseiras para frente, maior o risco de haver uma queda para trás. 
O centro de equilíbrio também é afetado por:  
a) Mudança na altura de sua cadeira, incluindo a distância entre as rodas traseiras, a altura de 
assento e ângulo de assento, e ângulo do encosto; 
b) Mudança em sua posição de corpo, postura ou distribuição de peso; 
c) Subir com sua cadeira em uma rampa ou aclive; 
d) Consulte seu revendedor autorizado antes de você modificar ou ajustar sua cadeira de 
rodas. Esteja atento que você pode precisar fazer outras mudanças para corrigir o centro de 
equilíbrio; 
e) Tenha alguém para ajudá-lo até que você saiba o centro de equilíbrio ideal da sua cadeira a 
fim de evitar possíveis acidentes; 
f) Use o sistema de rodas anti tombo (quando aplicável). 
OBS: Caso a cadeira de rodas e usuário seja MONITORADO por um ACOMPANHANTE, o 
mesmo deve ser o responsável pelo controle do cadeirante e usabilidade da cadeira de rodas. 
 
2.2. Reduza o risco de um acidente: 
a) Consulte seu médico, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, para descobrir qual é o 
melhor centro de equilíbrio da cadeira de rodas, para você; 
b) NÃO incline a cadeira de rodas sem ajuda ou assistência de terceiros; 
c) NÃO utilizar a cadeira de rodas ao trafegar em ruas, avenidas, estradas e rodovias. Trafegue 
somente nas vias para pedestres (faixa de pedestre, calçadas); 
d) NÃO transite em pisos que estejam molhados, alagados, cobertos com gelo, neve, areia ou 
óleo; 
e) NÃO tente transpor vias alagadas, poças de água, rios, córregos ou qualquer outro local que 
possa molhar o produto; 
f) NÃO tente transpor obstáculos, meio-fio ou desníveis de piso, pois a cadeira de rodas pode 
tombar ou causar danos ao equipamento e ao usuário. Sempre peça auxílio para alguém 
capacitado; 
g) NÃO tente levantar a cadeira através das partes móveis e/ou removíveis; 
h) NÃO utilize os apoios para os pés como suporte para entrar ou sair da cadeira de rodas; 
i) Este produto NÃO se destina a qualquer prática de esporte; 
j) NÃO pendure bolsas, sacolas, mochilas ou qualquer outro produto nas bengalas da cadeira; 
Isto pode alterar o centro de gravidade do produto e provocar seu tombamento traseiro; 
k) Este produto destina-se ao uso individual. Portanto, NUNCA carregue outras pessoas, 
animais ou crianças sentadas no colo, nos braços da cadeira ou em qualquer outra parte da 
estrutura; 
l) NUNCA utilize sua cadeira com os pneus vazios ou descalibrados (quando aplicável); 
m) NUNCA retire de sua cadeira os dispositivos, anti tombo (quando aplicável); 
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7. MANUSEIO, MONTAGEM E REGULAGEM DA CADEIRA DE RODAS 
 
c) Retire os posicionadores de ângulo sextavado (detalhe figura 9) dois cada lado. Os lados são 
diferentes uns dos outros. 

 
Figura 9 – Indicação das porcas posicionadoras de ângulo. 

 
Achado o ângulo de 90 graus, encaixe os posicionadores de ângulo girando-os até encaixar e 
aperte suavemente os parafusos. 

OBS: A não correta regulagem e aperto dos parafusos poderão provocar danos à cadeira. 
Em caso de dúvidas quanto à regulagem das rodas dianteiras, entre em contato com o serviço 
técnico autorizado. 
 
7.6. Apoio braço removível (Opcional): 
a) Os apoios para os braços são removíveis, para retirá-los da cadeira desencaixe do suporte.  

 
Figura 10 - Apoio para o braço removível. 
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7. MANUSEIO, MONTAGEM E REGULAGEM DA CADEIRA DE RODAS 
 
c) Introduza a bucha do eixo para cima ou para baixo conforme a regulagem pretendida. 

 
Figura 7 – Indicação de regulagem da bucha do eixo traseiro. 

 

Faça esta regulagem primeiramente em um lado e após no outro. 
OBS: Ao regular a altura do assento verifique o posicionamento das rodas dianteiras. 

 
7.5. Regulagem do ângulo das rodas dianteiras: 
Faça esta regulagem primeiramente em um lado e após no outro. 
Nota: Esta regulagem a Ortobras recomenda que seja feita na Assistência Técnica por se tratar 
de uma regulagem um pouco mais complexa. 
a) As rodas dianteiras estão fixas a uma bucha ajustável, possibilitando a alteração do ângulo 
da mesma e manter o eixo sempre nivelado em relação ao piso.  
b) Abra os dois parafusos (detalhe figura 8) girando-os no sentido anti-horário. Use uma chave 
Torx T27, retire-os totalmente. 

 
Figura 8 – Indicação dos parafusos da bucha ajustável. 
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2. ADVERTÊNCIAS COM RELAÇÃO A QUEDAS 
 
n) NÃO estacione sua cadeira em rampas, aclives ou declives; 
o) Consulte seu revendedor autorizado antes de você modificar ou ajustar sua cadeira de 
rodas. Esteja atento que você pode precisar fazer outras mudanças para corrigir o centro de 
equilíbrio;  
p) Tenha alguém para ajudá-lo até que você saiba o centro de equilíbrio ideal da sua cadeira a 
fim de evitar possíveis acidentes; 
q) Cadeira de rodas destinada apenas para uso de locomoção, deslocamento ou 
posicionamento; 
r) SEMPRE verificar as orientações do médico, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, para 
utilização do Tilt anterior e posterior; 
s)  
                    USO OBRIGATÓRIO DO CINTO DE SEGURANÇA, ACESSÓRIO ENVIADO JUNTO A 
CADEIRA DE RODAS (quando aplicável); 
t)  
                    JAMAIS REALIZAR ATIVIDADES DIARIAS COMO TROCA DE FRALDAS, ROUPAS, 
ESCOVAR OS DENTES ETC, DO USUÁRIO NA CADEIRA DE RODAS, A FIM DE EVITAR POSSÍVEIS 
ACIDENTES; 
OBS: Caso a cadeira de rodas e usuário seja MONITORADO por um ACOMPANHANTE, o 
mesmo deve ser o responsável pelo controle do cadeirante e usabilidade da cadeira de rodas. 
 
2.3. Obstáculos: 
Ressaltos e pavimento quebrado são obstáculos que podem danificar sua cadeira de rodas e 
causar queda ou perda de controle. 
Evite estes riscos:  
a) Vigie-se quanto ao perigo, olhe bem a área à frente de sua cadeira de rodas no momento 
em que a estiver utilizando; 
b) Remova ou cubra cantos vivos que existam no ambiente de circulação; 
c) Instale uma rampa na entrada ou saída que tenha degrau; 
d) Mantenha suas mãos no aro de impulsão e analise o obstáculo; 
e) Nunca empurre ou puxe um objeto. Isso poderá impulsionar sua cadeira de rodas. 
OBS: Caso a cadeira de rodas e usuário seja MONITORADO por um ACOMPANHANTE, o 
mesmo deve ser o responsável pelo controle do cadeirante e usabilidade da cadeira de rodas. 
 
 

 
 

3. ADVERTÊNCIAS PARA USO SEGURO 
 

 
3.1. Entrar na cadeira de rodas sozinho: 
a) O usuário deverá encostar a cadeira de rodas em uma 
parede ou mobília estável; 
b) Os freios da cadeira de rodas deverão estar travados; 
c) Os apoios para os pés deverão ser rebatidos ou retirados da 
cadeira de rodas; 
d) Então, o usuário poderá sentar-se na cadeira; 
e) Reposicione ou recoloque os apoios para os pés. 



 

10 
 

3. ADVERTÊNCIAS PARA USO SEGURO 
 
3.2. Sair da cadeira de rodas sozinho: 
a) Os freios da cadeira de rodas deverão estar travados; 
b) Os apoios para os pés deverão ser rebatidos ou retirados da cadeira de rodas; 
c) Com uma mão em cada apoio de braços, a pessoa deve dobrar-se 
ligeiramente para frente a fim de que o peso do corpo fique na parte dianteira 
da cadeira de rodas. Com os pés firmes no chão, elevar-se até ficar ereto; 
d) Ao ficar de pé, não se escore nos apoios para os pés ou a cadeira de rodas 
poderá se inclinar. É mais fácil e seguro sair da cadeira de rodas se você rebater 
os apoios dos pés ou se retirá-los. 
 
3.3. Avaliações das condições e preparo do paciente: 
Inicialmente, deve-se fazer uma avaliação das condições físicas da pessoa que será 
movimentada, de sua capacidade de colaborar, bem como a observação da presença de soros, 
sondas e outros equipamentos instalados. Também é importante, para um planejamento 
cuidadoso do procedimento, uma explicação, ao paciente, do modo como se pretende movê-
lo, como pode cooperar, para onde será encaminhado e qual o motivo da locomoção. Vale a 
pena salientar que o paciente deve ser orientado a ajudar, sempre que for possível, que não 
deve ser mudado rapidamente de posição. 
 
3.4. Preparo do ambiente e dos equipamentos: 
Considerando-se que determinados aspectos ergonômicos do posto do ambiente podem 
prejudicar a segurança do usuário, tais como os procedimentos relacionados com 
movimentação e transporte, abordam-se nessa parte, os principais cuidados que necessitam 
ser observados: 
• Verificar se o espaço físico é adequado para não restringir os movimentos; 
• Examinar o local e remover os obstáculos; 
• Observar a disposição do mobiliário; 
• Obter condições seguras com relação ao piso; 
• Colocar o suporte de soro ao lado da cama, quando necessário, se aplicável; 
• Elevar ou abaixar a altura da cama, para ficar no mesmo nível da cadeira de rodas; 
• Travar as rodas da cadeira de rodas; 
• Devem-se, também, utilizar equipamentos auxiliares e adaptar as condições do ambiente a 
cada paciente em particular. Neste caso, pode ser necessário: 
• Colocar barras de apoio em banheiros; 
• Elevar a altura do vaso sanitário (compensadores de altura para vasos convencionais); 
• Utilizar cadeira de rodas própria para banho ou higiene; 
• Utilizar pranchas e elevadores próprios para auxilio na transferência. 
 
3.5. Preparo da equipe / acompanhante do paciente: 
Existem algumas orientações, especificamente relacionadas com os princípios básicos de 
mecânica corporal, que devem ser utilizadas pelo pessoal de enfermagem, acompanhante, 
cuidador, fisioterapeuta, durante a manipulação de pacientes, para entrada e saída da cadeira 
de rodas: 
• Deixar os pés afastados e totalmente apoiados no chão; 
• Trabalhar com segurança e com calma; 
• Manter as costas eretas; 
• Usar o peso corporal como um contrapeso ao do paciente; 
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7. MANUSEIO, MONTAGEM E REGULAGEM DA CADEIRA DE RODAS 
 
Após ter aberto e retirado a porca de fixação, retire o conjunto dianteiro conforme figura 5. 

 
Figura 5 - Retirada do conjunto da roda dianteira. 

 

7.4. Regulagem da altura do assento: 
As rodas traseiras estão presas a um suporte de fixação, que permite a regulagem da altura do 
assento. Para esta regulagem proceda da seguinte forma: 
a) Remova a roda traseira (ver item 7.2); 
b) Abra e retire a porca da bucha do eixo, gire-a no sentido anti-horário utilize uma chave de 
boca 22mm e uma 24mm (detalhe figura 6). 

 
Figura 6 – Indicação da bucha do eixo traseiro. 
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7. MANUSEIO, MONTAGEM E REGULAGEM DA CADEIRA DE RODAS 
 

c) Pressione o botão do eixo de extração rápida, localizado no centro da roda; 
d) Puxe a roda, de forma a desencaixá-la, mantendo o botão pressionado. 

 
Figura 3 - Indicação desmontagem da roda traseira. 

 

7.3. Instalação e remoção da roda dianteira: 
Os eixos das rodas dianteiras são fixos, para retirá-lo será necessário usar uma chave de boca 
número 19 (3/4), para abrir a porca de fixação localizada na parte superior da bucha (detalhe 
figura 4) gire no sentido anti-horário para abrir. 

 
Figura 4 - Detalhe da porca de fixação do eixo dianteiro. 
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3. ADVERTÊNCIAS PARA USO SEGURO 
 
• Utilizar movimentos sincrônicos; 
• Trabalhar o mais próximo possível do corpo do paciente, que deverá ser erguido ou movido; 
• Usar uniforme que permita liberdade de movimentos e sapatos apropriados; 
• Realizar a manipulação de pacientes com a ajuda de, pelo menos, duas pessoas. 

 
3.6. Descendo um meio-fio: 
Siga estes passos para ajudar um usuário de cadeira de rodas a descer um meio-fio:  
a) Fique atrás da cadeira de rodas; 
b) Antes de aproximar-se da extremidade do meio-fio, vire a cadeira de rodas e puxe para 
trás; 
c) Desça cuidadosamente até que você esteja fora do meio-fio ou degrau; 
d) Puxe a cadeira de rodas para você até que as rodas traseiras alcancem a extremidade do 
meio-fio. Então permita que as rodas traseiras rolem lentamente sobre o nível abaixo; 
e) Quando as rodas traseiras estiverem seguras no nível abaixo, incline a cadeira de rodas para 
trás. Isto erguerá as rodas dianteiras fora do meio-fio; 
f) Mantenha a cadeira de rodas em equilíbrio e dê passos pequenos para trás; 
g) Vire a cadeira de rodas e suavemente abaixe as rodas dianteiras até o chão. 
 

3.7. Subindo o meio-fio ou único degrau: 
Siga estes passos para ajudar um usuário de cadeira de rodas a subir um meio-fio:  
a) Fique atrás da cadeira de rodas; 
b) Siga até o meio-fio e incline a cadeira de rodas para cima nas rodas traseiras; 
Avance de forma que as rodas dianteiras subam o meio-fio; 
c) Avance, enquanto encosta as rodas dianteiras no nível superior; 
d) Continue adiante até que as rodas traseiras encostem-se à face do meio-fio; 
e) Erga e role as rodas traseiras ao nível superior. 
 

3.8. Degraus ascendentes e descendentes: 
NUNCA subir escadas com este equipamento. Os degraus são obstáculos que podem danificar 
sua cadeira de rodas e causar queda ou perda de controle. 
 
 
 

4. TRANSPORTE DA CADEIRA DE RODAS EM UM VEÍCULO 
 
Uma cadeira de rodas fixada num veículo não apresenta o nível de segurança equivalente ao 
do sistema de segurança do veículo. A Ortobras recomenda que o usuário transfira-se para o 
assento do veículo e use o sistema de segurança instalado no veículo, sempre que possível. A 
Ortobras reconhece que nem sempre é prático para o usuário ser transferido e, nestas 
circunstâncias, quando for necessário transportar o usuário na cadeira de rodas, os seguintes 
procedimentos devem ser respeitados: 
- A cadeira de rodas ocupada deve ser posicionada somente voltada para frente do veículo e 
fixada com as cintas;  
- Sempre que possível, remova e guarde todo o equipamento auxiliar da cadeira de rodas em 
local seguro. Por exemplo: Rodas anti tombo, mesa e suporte. 
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4. TRANSPORTE DA CADEIRA DE RODAS EM UM VEÍCULO 
 
Os pontos de fixação da cadeira de rodas, na estrutura ou componentes desta, não devem ser 
alterados ou substituídos sem prévia consulta ao fabricante. Não o fazendo, o usuário coloca 
em risco a capacidade do transporte da cadeira de rodas em um veículo. 
A cadeira de rodas deve ser inspecionada por um agente autorizado Ortobras antes que a 
mesma seja usada novamente, após ocorrer qualquer tipo de impacto com o veículo no qual 
esteja sendo transportada a cadeira de rodas. Os cintos de segurança do veículo devem ser 
utilizados para fixar o ocupante, tanto com o veículo parado quanto em movimento, para 
reduzir o risco de impacto na cabeça e peito com os componentes do veículo. 
Deve existir um sistema de apoio para a cabeça durante o transporte. 
A próxima ilustração mostra o correto posicionamento do cinto de segurança e do apoio 
cabeça. 

 
 
 

4.1. Instruções para segurança do ocupante: 
- O cinto de segurança pélvico deve ser usado em baixo à frente da pélvis de modo que o 
ângulo do cinto fique dentro da zona confortável de 30 a 75 graus na horizontal. Um ângulo 
mais acentuado fornece maior conforto, mas nunca deverá ultrapassar os 75 graus. 
- O usuário não deverá afastar os cintos de segurança do corpo utilizando-se de componentes 
ou partes da cadeira de rodas, tais como apoios de braço ou rodas. 
- O cinto de segurança superior do tronco deve ser instalado sobre o ombro e ao longo do 
peito. Devem-se ajustar os cintos com o maior aperto possível sem se tornar incômodo ao 
usuário. 
- Os cintos de segurança e correias diagonais devem ser posicionados entre o assento e o 
encosto, as correias pélvicas devem estar em total contato com a parte frontal do corpo 
próximo da junção da coxa com a pélvis. 
Importante: Confirme se o veículo está equipado para transportar um passageiro em uma 
cadeira de rodas e se possui acesso adequado para o seu tipo de cadeira de rodas. 
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7. MANUSEIO, MONTAGEM E REGULAGEM DA CADEIRA DE RODAS 
 

7.1. Manuseio Dobrar: 
Para dobrar a cadeira de rodas siga as seguintes instruções: 
a) Retire a almofada; 
b) Retire o encosto (instruções no manual do Encosto Ortobras); 
c) Rebata o apoio para os pés, destrave a trava do pedal conforme detalhe da imagem;  
d) Puxe o assento para cima. 
Para desdobrar exerça pressão sobre as laterais do assento até a cadeira abrir. 

 
Figura 1 – Indicação do procedimento para dobrar. 

 

7.2. Instalação e remoção da roda traseira: 
a) Pressione o botão, no centro da roda (figura 2), encaixe o eixo de extração rápida na bucha 
de sustentação; 
b) Libere o botão para prender o eixo e certifique-se de que a roda não retorna depois de 
encaixada; 

 
Figura 2 - Indicação do botão do eixo de extração rápida da roda traseira. 
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  6. COMPONENTES DA CADEIRA DE RODAS 
 
01- Encosto; 
02- Protetor de roupa; 
03- Assento; 
04- Conjunto do freio; 
05- Conjunto do pedal plataforma; 
06- Conjunto da roda dianteira; 
07- Conjunto da roda traseira. 
 

 
 

 
Todas as características podem não estar disponíveis em algumas configurações da cadeira. 

Por favor, consulte seu revendedor autorizado para maiores informações.  
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4. TRANSPORTE DA CADEIRA DE RODAS EM UM VEÍCULO 
 

4.2. Recomendamos: 
a) A utilização de uma correia inferior para a perna, colocada ao redor dos calços e em volta 
da estrutura dianteira em torno das rodas giratórias; 
b) Que a cadeira de rodas seja fixada por um sistema de fixação de 4 pontos, conforme a 
Norma ISO 10542 com correias dianteiras não ajustáveis e correias traseiras ajustáveis, 
normalmente com fixações de fivela e ganchos; 
c) Deve existir espaço suficiente em torno da cadeira de rodas para permitir fixar, apertar, e 
liberar a cadeira de rodas e cinto de segurança do ocupante; 
d) Deve-se instalar as correias de fixação na estrutura principal da cadeira de rodas e não em 
quaisquer acessórios ou peças, por exemplo, não em volta dos raios das rodas, dos 
acionadores dos freios ou apoios dos pés; 
e) As correias de fixação devem ser presas tão próximo quanto possível, a um ângulo de 45 
graus e apertadas com firmeza de acordo com as instruções do fabricante; 
f) A segurança do usuário, durante o transporte, depende das diligências da pessoa que fixou 
as correias de fixação e para as quais deve ter recebido instruções e/ou orientações 
adequadas; 
g) Os pontos de fixação da cadeira de rodas são a estrutura lateral dianteira interna sobre a 
roda giratória e a estrutura lateral traseira. As correias são fixadas em volta das estruturas 
laterais na intersecção dos tubos da estrutura horizontal e vertical.  
 
 
 

5. MANUTENÇÃO 
 

a) Inspecione e mantenha sua cadeira de rodas conforme o quadro de manutenção; 
b) Ao descobrir problemas procure a assistência técnica autorizada, conserte-o antes do uso; 
c) Leve sua cadeira de rodas semestralmente a um revendedor autorizado para que faça uma 
inspeção completa; 
d) A própria manutenção melhorará o desempenho e estenderá a vida útil de sua cadeira de 
rodas; 
e) Limpe sua cadeira de rodas regularmente. Isto lhe ajudará a achar partes soltas; 
f) Conserte ou substitua peças desgastadas ou quebradas antes de usar sua cadeira de rodas; 
g) Proteja seu investimento. Havendo a necessidade de uma manutenção mais específica 
contate o seu revendedor autorizado. 
 
5.1. Limpeza da cadeira de rodas: 
5.1.1. Pintura: 
a) Limpe com pano seco, pelo menos uma vez por mês, as superfícies pintadas;  
b) Proteja a pintura. Utilize cera automotiva a cada três meses.  
5.1.2. Eixos e Partes Componentes: 
a) Semanalmente limpe ao redor de eixos e partes móveis com um pano seco; 
b) Esfregue para remover qualquer penugem, pó, ou sujeira, especialmente em eixos ou 
partes móveis; 
c) Os aros de impulsão devem ser limpos diariamente, pois é o principal contato que temos ao 
locomover a cadeira, utilizar um pano úmido com álcool para a higienização; 
d) Não havendo controle esfincteriano, utilizar proteção impermeável e higienizar/limpar a 
cadeira de rodas. 
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5. MANUTENÇÃO 
 
5.1.3. Estofamento e capas: 
a) Não lave em máquinas de lavar, pois pode danificar o tecido; 
b) Não utilize a máquina de secar, pois irá danificar o tecido. 
 
5.2. Armazenamento da cadeira de rodas: 
a) Guarde sua cadeira de rodas em uma área limpa e seca, pois existem partes que podem 
oxidar. Guarde-a sempre em pé;  
b) Antes de usar sua cadeira de rodas, tenha certeza de seu pleno funcionamento. Inspecione 
e conserte todos os artigos constantes no quadro de manutenção; 
c) Se você guardar sua cadeira de rodas por mais de três meses, antes do uso peça que um 
revendedor autorizado a inspecione. 
 
5.3. Pressão de Ar dos pneus infláveis (quando aplicável):  
Ao receber o produto, antes de utilizar faça a calibragem dos pneus conforme indica em sua 
descrição.  
Confira ao menos uma vez por semana a pressão de ar em pneus infláveis. Os freios das rodas 
não agarrarão corretamente se você não mantiver a pressão indicada conforme indica na 
descrição do pneu. 
OBS: A calibração deve ser realizada de acordo com a especificação que consta descrito nos 
pneus. Calibrar os pneus com um aparelho não regulado pode resultar em uma calibragem 
diferente da especificada e comprometer o desempenho da cadeira. 
 
 

TIPO DE PNEU PRESSÃO RECOMENDADA 

Traseiro - 24″ x 1  Conforme indica na descrição do pneu 

Dianteiro – 5″ x 1 Anti furo 

 
 
 
 
          Confira os componentes conforme o período: 
 
 

TABELA PROGRAMA DE MANUTENÇÃO 

VERIFICAÇÃO DE MANUTENÇÃO SEMANAL 

Pneus Inspecionar calibração dos pneus (quando aplicável). 

Sistema de freios 
das rodas 

Inspecione a roda, assegurando que todos os parafusos estão apertados e 
que a trava do freio está embutida pelo menos três mm no pneu (quando 
travado). 

Eixos de fixação 
dianteiro e traseiro 

Confira eixos de fixação realizando limpeza, lubrificação e verificação dos 
travamentos. 

Regulagem de altura 
do Pedal / 

Funcionamento 

Inspecione o funcionamento do pedal e aperto dos parafusos que fixam os 
componentes do conjunto de altura do pedal.  
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Confira os componentes conforme o período: 

Cinto de segurança 

Inspecione o aperto dos parafusos que fixam o cinto de segurança na 
estrutura da cadeira de rodas (quando aplicável). 
Inspecione o funcionamento das fivelas do cinto de segurança e também as 
costuras constantes no cinto (quando aplicável). 

Costuras 
Inspecione as costuras do assento e encosto. Os tecidos se debilitarão com o 
uso. 

Limpeza e 
lubrificação 

Lubrificar eixos, corrediças, rolamentos, travas. 
Limpeza geral da cadeira de rodas. 
Remoção das capas para higienização (quando aplicável). 

Aros de impulso 

Verificar se há arranhões profundos ou entalhes que podem gerar rebarbas 
no alumínio. Estes pontos, se não forem identificados, podem cortar as mãos 
ou os dedos. Apertar as porcas que os ligam aos parafusos que ficam por 
dentro dos aros das rodas da cadeira. 

VERIFICAÇÃO DE MANUTENÇÃO A CADA 3 MESES 

Aperto dos 
parafusos 

Inspecione todos os parafusos que compõe na montagem de itens/conjuntos 
avaliando possíveis reapertos dos mesmos.  

Eixos de fixação 
dianteiro, traseiro e 

buchas 

Confira eixos verificando o funcionamento/acionamento e travamento das 
rodas.  
Buchas, tenha certeza que estão apertados. Buchas soltas danificarão a 
estrutura e prejudicarão o desempenho da sua cadeira de rodas. 

Rodas, pneus, aros e 
raios 

Inspecione as rodas avaliando aros, raios e pneus, possíveis danos que 
prejudicam o bom desempenho e alinhamento da cadeira de rodas. 

Trava das Rodas anti 
tombo 

Inspecione o funcionamento do conjunto das rodas anti tombo avaliando 
rodas e travamento do conjunto quando acionado junto à estrutura da 
cadeira de rodas (quando aplicável).  

Apoio de braço 
Inspecione os apoios de braços, assegurando que todos os parafusos estejam 
apertados e nenhuma parte se moveu da posição prefixada (quando 
aplicável). 

VERIFICAÇÃO DE MANUTENÇÃO A CADA 6 MESES 

Estrutura do 
encosto e assento 

Inspecione o assento e encosto verificando os conjuntos que compõe a 
fixação, assegure que todos os parafusos estão apertados e nenhuma parte 
se moveu da posição prefixada. 
Verificar quadro / estrutura se não há trincas ou entalhes. 

VERIFICAÇÃO DE MANUTENÇÃO ANUALMENTE 

Revisão em revenda autorizada 

 
É de extrema importância saber respeitar os limites do produto e garantir a manutenção 
preventiva e adequada. É preciso, porque reforça a qualidade do produto e ajuda a prevenir 
possíveis complicações na saúde do usuário. 

 
 
 
 
 
 
 


