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Leia antes de usar
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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:
Leia todas as informações de segurança.
ESCOLHA DA ESTRUTURA:

Conteúdo

IMPORTANTE! Siga as instruções "Escolha da Estrutura".
Se a estrutura errada for usada, o produto NÃO encaixará
corretamente na cadeira de rodas.
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INSTALAÇÃO E AJUSTE DO PRODUTO:
a. Fixação da Estrutura
b. Ajuste de Ângulo (se necessário)
c. Instalação e Ajuste de Altura
d. Ajuste do Enchimento de Ar

Se o produto já foi fornecido instalado em sua cadeira de
rodas, não é necessário selecionar uma nova estrutura. No
entanto, se você for remover o produto e instalá-lo em uma
cadeira de rodas diferente, certifique-se de seguir todas as
instruções de Escolha da Estrutura e Instalação e Ajuste do
Produto antes de usar o produto.
Nota: Salvo indicação em contrário, "o produto" se refere à AGILITY
CARBON ao longo deste manual de operação.

EUA.:
800-851-3449 • Fax: 888-551-3449
Atendimento ao Cliente: orders.roho@permobil.com
Fora dos EUA.: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518
Atendimento ao Cliente: intlorders.roho@permobil.com
permobilus.com

Observe
Toimittajalle tiedoksi: Tämä ohje tulee antaa tuotteen käyttäjälle.
Käyttäjä (hoidettava tai hoitaja): Lue ohjeet ennen tämän tuotteen
käyttöä. Säilytä ohjeet tulevaisuuden varalle.
Os produtos podem ser cobertos por uma ou mais patentes e marcas
comerciais dos EUA e estrangeiras, incluindo ROHO®, AGILITY®,
AGILITY CARBON® e shape fitting technology®. Zytel® é uma marca
registrada da DuPont.
As informações dos produtos são alteradas conforme necessário;
Informações atualizadas do produto estão disponíveis em permobilus.
com.
ROHO, Inc. é parte do Permobil Seating and Positioning.
Rev. 2019-02-10
© 2016, 2019 Permobil
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Uso Pretendido
O Suporte de Apoio de Contorno de ROHO® AGILITY CARBON® (AGILITY CARBON) é um substituto leve do suporte de encosto para cadeira de rodas e
destina-se a fornecer apoio e posicionamento do tronco/pélvis. AGILITY CARBON tem um limite de peso de 265 libras (120,2 kg). Os modelos incluem:
-- Suporte de Apoio de Contorno Min de ROHO® AGILITY CARBON® (AGILITY CARBON Min)
-- Suporte de Apoio de Contorno Mid de ROHO® AGILITY CARBON® (AGILITY CARBON Mid)
Um clínico com experiência em assentamento e posicionamento deve determinar se o produto é apropriado para as necessidades de assentamento
específicas do indivíduo. Apenas a declaração de uso pretendido do produto não deve ser suficiente para fazer essa determinação.
Os produtos médicos apresentados neste documento destinam-se a ser apenas uma parte de um regime geral de cuidados que inclui todos os
equipamentos de assento e mobilidade e intervenções terapêuticas. Um clínico com experiência em assentamento e posicionamento deve identificar este
regime de cuidados após avaliar as necessidades físicas e a condição médica geral do indivíduo.
Um clínico também deve avaliar deficiência visual, de leitura e cognitiva para determinar a necessidade de ajuda do cuidador ou a necessidade de outras
tecnologias assistivas, como instruções em letras grandes, para garantir o uso adequado do produto.

Informações Importantes de Segurança
Advertencias:
-- NÃO use o produto sem primeiro ler e entender este manual. Se
você não conseguir realizar alguma das tarefas neste manual,
busque ajuda entrando em contato com seu médico, fornecedor
do equipamento, distribuidor ou Atendimento ao Cliente.

-- Mantenha os componentes pequenos da estrutura fora do
alcance das crianças e de quaisquer pessoas que tenham
tendência para colocar objetos não comestíveis na boca.
Engolir ou inalar pode levar a lesões graves ou morte. Procure
IMEDIATAMENTE assistência médica de emergência.

-- Siga todas as instruções e informações de segurança fornecidas
com o produto e pelo fabricante de sua cadeira de rodas ou
outros acessórios.

-- NÃO levante ou empurre uma cadeira de rodas usando qualquer
parte do produto, pois esta poderá se soltar da cadeira de rodas.

-- Ruptura de pele/tecido mole pode ocorrer devido a diversos
fatores, que variam conforme a pessoa. Verifique a pele com
frequência, ao menos uma vez por dia, especialmente naquelas
áreas que cobrem proeminências ósseas. Vermelhidão,
arranhões ou manchas escuras (quando comparada com a pele
normal) podem indicar lesão superficiais ou profundas dos
tecidos e podem precisar de ser tratadas. Se houver alguma
descoloração da pele/tecido mole, INTERROMPA imediatamente
o uso. Se a descoloração não desaparecer dentro de 30 minutos
após o desuso, consulte imediatamente um profissional de
saúde.

-- Compatibilidade para cadeiras de rodas: As cadeiras de
rodas com barras de reforço podem não ser compatíveis com
o produto, pois a barra de reforço rigidizer pode interferir
no ajuste de ângulo e/ou altura. Consulte um fornecedor de
equipamentos para determinar se o produto é compatível com
sua cadeira de rodas.
-- Não exponha o produto ou componentes a altas temperaturas,
chamas abertas ou cinzas quentes. As certificações de testes
ou certificação, incluindo inflamabilidade, podem não se aplicar
a este dispositivo quando combinado com outros produtos ou
materiais. Verifique as declarações de teste e certificação para
todos os produtos usados em combinação com este dispositivo.

-- O produto deve ser instalado e ajustado por um fornecedor
competente de equipamento médico qualificado ou profissional
de saúde licenciado.

-- Os componentes metálicos podem ficar quentes se expostos a
altas temperaturas ou frios se expostos a baixas temperaturas.
A superfície de montagem da capa irá se adaptar à temperatura
ambiente. Tome as devidas precauções, especialmente quando
o produto entrar em contato com a pele desprotegida.

-- O produto deve ser dimensionado corretamente para o indivíduo
e a cadeira de rodas.
-- Como acontece com qualquer adição a uma cadeira de rodas,
o produto pode afetar a estabilidade da sua cadeira de rodas.
Antes de utilizar o produto, consulte um médico para determinar
se sua cadeira de rodas requer modificações adicionais.

Advertências - Transporte em Veículo Motorizado
-- O produto NÃO é projetado para ser usado para assentamento
em um veículo motorizado, e NÃO atende aos padrões federais
para assentos de veículos motorizados. O risco de uma
desconexão acidental que poderia resultar em queda e potencial
lesão grave não foi avaliado.

-- NÃO se incline sobre o topo do produto. Isso pode causar uma
mudança no centro de gravidade e a cadeira de rodas pode
tombar.
-- Verifique diariamente para confirmar o aperto dos parafusos.
Reaperte os parafusos soltos, seguindo as instruções deste
manual. Verifique diariamente o desgaste ou quebra. NÃO utilize
o produto se qualquer parte não puder ser apertada ou está
quebrado. Periodicamente, o produto deve ser cuidadosamente
inspecionado por um técnico qualificado.

-- SEMPRE transfira para a um assento de veículo aprovado antes
do veículo se movimentar.
-- SEMPRE guarde o produto com segurança durante o transporte
para evitar danos. Se o produto sofreu algum acidente durante o
transporte, consulte a seção "Manutenção" deste manual.
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Informações Importantes de Segurança, continuação
Cuidados:
-- Salvo disposição em contrário neste manual, o produto não deve
ser usado com e não foi testado para uso com acessórios de outros
fabricantes.

-- AGILITY CARBON deve ser usado com uma capa AGILITY
CARBON, almofada de espuma, e o enchimento de ar ou de espuma.
O enchimento de ar e o de espuma não devem ser utilizados em
conjunto.

-- Alteração do produto pode afetar seu desempenho e anular a
garantia.

-- Proteja o produto contra choques bruscos de força que possam causar
danos e/ou quebras.

-- Exposição prolongada ao ozônio pode degradar os materiais
utilizados na capa, afetar o seu desempenho e anular a garantia do
produto.

-- O uso de qualquer estrutura ou componentes que não sejam
aprovados para uso com o produto pode resultar em danos ou falhas
no produto e pode anular a garantia.
-- Os componentes do produto não devem ser usados separadamente do
produto ou em conjunto com outros suportes de encosto para cadeiras
de rodas.

Especificações do Produto
Altura (L) pol. (cm):
10 (25,5); 13 (33,0); 16 (40,5)

As medições de comprimento (L) são tomadas a partir da borda central até a borda central
entre as extremidades estreita e larga da concha de encosto. Nota: O conjunto da capa
não está incluído na medição do comprimento.

Largura (W) pol. (cm):
14 (35,5); 15 (38,0); 16
(40,5); 17 (43); 18 (45,5)

As medidas de largura (W) são tiradas de fora para fora do encosto.

Profundidade (D) pol. (cm):
Min Contour: 3 (7,5);
Mid Contour: 4 (10)

As medições da profundidade são feitas a partir do centro, a superfície dianteira para o
ponto mais alto da borda de contorno.

Faixa de peso:
2 a 3 libras. (0,9 a 1,4 kg)

A faixa de peso é baseada nos menores e maiores tamanhos [pol. (cm)]:
menor: 14 x 10 x 3 (35,5 x 25,5 x 7,5)
maior: 18 x 16 x 4 (45,5 x 45,5 x 10)

Enchimento de Ar Traseiro Ajustável:
Largura (BW): 3 células, 6½ pol. (16,5 cm)
Altura (BL):
3 células: 6½ pol. (16,5 cm)
5 células: 10½ pol. (27,0 cm)
6 células: 12½ pol. (32,0 cm)
Perímetro incluído nas medidas de largura e altura é ¼ pol. (1,0 cm)
Profundidade da célula (CD) quando totalmente inflado: 1¼ pol. (3,0 cm)

W

L

D

BW

BL

CD

Fixação da Estrutura (tipo de estrutura)
Parafuso de fixação da bengala (parafuso de cabeça cilíndrica): M5 x ,08 x 12mm
Parafuso de ajuste do ângulo (parafuso de cabeça chata do soquete): M6 x 1,0 x 20mm / 25mm / 30mm
Materiais:
Concha de encosto:Fibra de Carbono
Estrutura: alumínio, aço, Zytel
Capa: frente de tecido do espaçador e parte traseira e abas resistentes a fluidos com fixadores autoadesivos para prender a capa na concha de encosto
Almofada de espuma: frente de poliuretano; parte traseira de polietileno; Enchimento de espuma: poliuretano; Enchimento de ar: frente de poliuretano poliéter; encosto de
nylon revestido de uretano
Almofada de Suporte lombar (acessório opcional): poliuretano
Vida útil esperada do produto: 5 anos

163

PT - Suporte de Apoio de Contorno de ROHO AGILITY CARBON Manual de Operações

Detalhe das Peças
Conteúdo da embalagem:
Concha de Encosto
Estrutura
Chave com cabo em T
Capa com enchimento de ar ou de espuma
Bomba manual
Kit de reparo
Manual de operação com suplemento de garantia limitada
cartão de registro do produto
Nota:Uma chave de torque e uma fita métrica ou régua são
recomendados, mas não estão incluídos no conteúdo da
embalagem.

Concha de encosto com Capa e Estrutura
Ranhura de Fixação da Capa
Círculo de Fixação (x2)

Capa

Concha de
Encosto
Estrutura (x2)

Fecho de Fixação

Para encomendar peças de reposição, entre em contato com
o seu fornecedor de produto ou a Atendimento ao Cliente.
Nota: O produto pode ser fornecido montado (estrutura fixada) ou desmontado
(estrutura não fixada).

Aviso: Mantenha os componentes pequenos da estrutura fora do alcance de crianças e de qualquer pessoa que
tenha tendência para colocar objetos não comestíveis na boca. Engolir ou inalar pode levar a ferimentos graves ou
morte. Procure IMEDIATAMENTE ajuda médica de emergência.
Opções de componentes da estrutura

Opções de
braçadeiras
externas da bengala
1 pol. (2,5 cm) (x2)

for 1 pol. (2.5 cm)
bengalas da cadeira
de rodas
¾ pol. (2 cm) (x2)

Ver "Escolha da Estrutura".

Opções de
parafusos de ajuste
de ângulo
20 mm (x2)

Estrutura (x2)

Opções de discos
Disco "A" (x4)

Discos

A

Braçadeira da
Bengala Interna

25 mm (x2)

30 mm (x2)

Braçadeira
Externas da
Bengala
Disco "B" (x4)
B

Parafuso de
Ajuste
do Ângulo

Parafuso da
Braçadeira da
Bengala

para bengalas da
cadeira de rodas de
¾ pol. (2 cm)

Chave T (4mm)
Use a chave com cabo em
T para anexar, apertar ou
remover parafusos.

Almofada de Espuma com Enchimento de Ar ou de Espuma
Almofada de Espuma
Enchimento
Enchimento de Ar* de Espuma*

Capa

Área de
recorte

-OU-

Fecho de
Fixação
Bomba manual

Kit de reparo
Mangueira da Válvula
Valvula de enchimento

Zíper

* Tamanho do Enchimento de Ar e de Espuma irá variar dependendo da altura da concha de encosto.
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Escolha da Estrutura Parte Um: Discos/Parafusos
Advertências:
-- Se a estrutura errado for usada, o produto NÃO encaixará corretamente na cadeira de rodas. Siga estas instruções para selecionar a
estrutura correta. Consulte um médico ou o fornecedor do equipamento para obter ajuda.
-- Se o produto já foi fornecido instalado em sua cadeira de rodas, não é necessário selecionar uma nova estrutura. No entanto, se você for
remover o produto e instalá-lo em uma cadeira de rodas diferente, certifique-se de seguir todas as instruções de Escolha da Estrutura e
Instalação e Ajuste do Produto antes de usar o produto.
Instruções:Selecione os discos e parafusos corretos. Em seguida, continue com "Escolha da Estrutura Parte Dois: Braçadeiras Externas da Bengala".

PASSO UM: Ache a Largura da
Concha de Encosto.
Consulte a etiqueta na concha de
encosto e as tabelas abaixo.

PASSO DOIS: Encontre o intervalo de
largura correto:
Meça a distância entre as laterais
externas das bengalas da cadeira de
rodas, como mostrado. Consulte as
tabelas abaixo.

PASSO TRÊS: Selecione a Opção 1, 2 ou 3 (com base na
Largura da Concha de Encosto e o Intervalo de Largura).
Nota: Cada Opção inclui dois (2) discos e um (1) parafuso para
cada lado da concha de encosto (total de 4 discos e 2 parafusos).
Separe as partes restantes.

L

Largura da Concha de Encosto

D

Largura ou variação de largura
cm

in.

14

34,9 - 35,9

133/4 - 141/8

15

37,5 - 38,4

143/4 - 151/8

16

40 - 41

153/4 - 161/8

17

42,5 - 43,5

163/4 - 171/8

18

45,1 - 46

173/4 - 181/8

Opção 1

L

D

= Lado esquerdo

= Lado direito

A

A

A

A

A

A

A

A

20mm

20mm

Opção 2
cm

in.

14

35,9 - 36,8

141/8 - 141/2

15

38,4 - 39,4

151/8 - 151/2

16

41 - 41,9

161/8 - 161/2

17

43,5 - 44,5

171/8 - 171/2

18

46 - 47

181/8- 181/2

L

D

= Lado esquerdo

= Lado direito

A

B

B

A

A

B

B

A

25mm

25mm
Opção 3

cm

in.

14

36,8 - 37,5

141/2 - 143/4

15

39,4 - 40

151/2 - 153/4

16

41,9 - 42,5

161/2 - 163/4

17

44,5 - 45,1

171/2 - 173/4

18

47 - 47,6

181/2 - 183/4

L

30mm

165

= Lado esquerdo

D

= Lado direito

B

B

B

B

B

B

B

B
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Escolha da Estrutura Parte Dois: Braçadeiras Externas da Bengala
Instruções: Selecione as braçadeiras externas corretas da bengalas. Em seguida, continue com "Fixação da Estrutura".
1. Meça o diâmetro das bengalas da sua cadeira de rodas. Diâmetro = "X".

X
X

2. Selecione as braçadeiras externas corretas da bengalas.

X=

1 pol. (2.5 cm)
(x2)
Vista do topo

X=

X≠

¾ pol. (2 cm)
Nota: A braçadeira externa
da bengala de ¾ pol. (2,0
cm) possui uma 'covinha'
próxima à abertura do
parafuso de fixação da
bengala.
¾ pol. (2 cm)
1 pol. (2.5 cm)

"covinha"

(x2)
Vista do topo
Se o diâmetro (X) das bengalas traseiras da cadeira de rodas não for igual a ¾ pol. (2 cm) ou 1 pol. (2,5 cm),
pergunte ao seu fornecedor sobre a compatibilidade.

Nota: Uma imagem não pode estar no tamanho real do componente.
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Fixação da Estrutura
Advertências:
-- Se a estrutura errada for usado, o produto NÃO encaixará
corretamente na cadeira de rodas. Antes de fixar a estrutura, siga
as instruções de "Escolha da Estrutura" para garantir que você
esteja usando a estrutura correta para a cadeira de rodas. Consulte
um médico ou o fornecedor do equipamento para obter ajuda.
-- Discos idênticos DEVEM ser instalados em ambos os lados (por
exemplo, AB e BA). Se os discos não forem idênticos (por exemplo,
AB e AA), a parte traseira não ficará centralizada, o que pode afetar
o posicionamento. Veja "Escolha da Estrutura".

Discos
Braçadeira da Bengala Interna
Braçadeira
Externas da
Bengala

-- Se a estrutura estiver fixa e precisar ser substituída, siga
as instruções de "Remoção da Estrutura" primeiro e, em
seguida,"Fixação da Estrutura"

Parafuso de Ajuste
do Ângulo
Parafuso da
Braçadeira da
Bengala

Siga estas instruções para os lados esquerdo e direito.
1. Antes de fixar a estrutura, verifique se ela está correta
para a cadeira de rodas e a concha de encosto. Veja
"Escolha da Estrutura".
2. Fixe os discos. Pressione um disco nas ranhuras
na concha de encosto. Pressione o outro disco nas
ranhuras da btaçadeira interna da bengala.
Nota: Se estiver usando os discos AB / BA, coloque os
discos "B" na concha de encosto.
3. Use o parafuso de ajuste de ângulo para prender a
braçadeira interna da bengala na concha de encosto.
Combine as saliências e aberturas nos discos.

saliência

4. Aperte o parafuso de ajuste do ângulo de até estar
justo.

5. Use o parafuso da braçadeira da bengala para prender
a braçadeira externa da bengala. Aperte o parafuso da
braçadeira da bengala duas (2) rotações completas.

2x

Continue com "Ajuste de Ângulo" na próxima página.
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Ajuste do Ângulo
Siga estas instruções para os lados esquerdo e direito.
Advertências:
-- NÃO ajuste o ângulo enquanto o produto estiver instalado na cadeira de rodas. Se o produto estiver instalado, primeiro remova-o da cadeira
de rodas antes de ajustar o ângulo. Consulte "Remoção de Produto".
-- NÃO instale, remova ou ajuste o ângulo do produto enquanto o indivíduo estiver sentado na cadeira de rodas.
1. Antes de ajustar o ângulo, certifique-se de que a
estrutura esteja correta para a cadeira de rodas e a
concha de encosto. Veja "Escolha da Estrutura"

Aviso: Se você girar demais o
parafuso de ajuste do ângulo e ele sair,
consulte "Fixação da Estrutura.

2. Solte o parafuso de ajuste de ângulo até 1½ de rotação
completa

3. Em cada lado da concha de encosto, localize os
marcadores e gire a estrutura para o ângulo desejado.
Certifique-se de que os marcadores estejam alinhados
da mesma maneira em ambos os lados.
Nota: Cada marcador da concha de encosto representa
5 graus. O ângulo pode ser ajustado até 15 graus em
qualquer direção.

Marcadores
em cada lado
da concha de
encosto

L

Um marcador em
cada braçadeira
interna

4. Aperte o parafuso de ajuste do ângulo de até estar
justo.
Nota: Se uma chave de torque estiver disponível,
aperte não mais de 60 polegadas-libras (7
Newton-metros).
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Instalação e Ajuste de Altura
Advertências:

Siga as instruções para a Opção de Instalação A ou Opção de Instalação B, dependendo do
tipo bengala da sua cadeira de rodas.

-- NÃO instale, remova ou ajuste a altura do produto
enquanto o indivíduo estiver sentado na cadeira
de rodas.

Opção A

Opção B

-- Depois de instalar o produto e antes da
transferência do indivíduo para a cadeira de
rodas, certifique-se de que toda a estrutura esteja
bem firme. Consulte as especificações de torque
recomendadas.
Nota: O AGILITY CARBON pode ser usado em uma
posição invertida. Consulte as instruções "Inverter Concha
de Encosto" neste manual.

Opção de Instalação A

Use esta opção se as bengalas da sua cadeira de rodas não têm punhos ou outros equipamentos que podem interferir com a instalação.
1. Antes de instalar o produto, certifique-se de que a
estrutura esteja correta para a cadeira de rodas e a
concha de encosto. Veja "Escolha da Estrutura".
2. Solte, mas não remova, o parafuso da braçadeira da
bengala. Repetir para o outro lado.

A braçadeira externa da
bengala de 1 pol. (2,5 cm) é
mostrada.

Nota: Se a braçadeira externa da bengala se soltar,
veja Instalação Opção B, passo 5.

3. Deslize as braçadeiras para as bengalas na altura
desejada.
Nota: Se o produto não encaixar corretamente na
cadeira de rodas, repita "Escolha da Estrutura".
4. Aperte os parafusos das braçadeiras da bengala
confortáveis + um quarto de volta.
Nota: Se uma chave de torque está disponível,
aperte para não mais de 40 polegadas-libras (4,5
Newton-metros).
5. Use uma fita métrica para garantir que as
braçadeiras da bengala estejam na mesma altura.
6. Se necessário, ajuste a altura e reaperte a estrutura
(veja as etapas anteriores).
Transfira a pessoa de forma segura para a
cadeira de rodas.
Alerta PSIS: Certifique-se de que o produto
está posicionado de modo que a parte inferior
entre em contato com a coluna posterior ilíaca
posterior (PSIS). Se o produto NÃO estiver
posicionado para fazer contato com o PSIS, o
suporte pélvico e o controle do tronco podem ser
reduzidos.

PSIS
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Instalação e Ajuste de Altura, continuação

Opção de Instalação B

Use esta opção se as bengalas da sua cadeira de rodas têm punhos ou outros equipamentos que podem interferir com a instalação.
1. Antes de instalar o produto, certifique-se de que a
estrutura esteja correta para a cadeira de rodas e a
concha de encosto. Veja "Escolha da Estrutura".
2. Remova o parafuso da braçadeira da bengala e a
braçadeira externa da bengala. Repetir para o outro
lado.
3. Coloque as braçadeiras internas da bengala ao redor
das bengalas da cadeira de rodas. Prenda, mas não
aperte as braçadeiras externas, usando os parafusos
de fixação da bengala.
4. Deslize a concha de encosto para cima ou para baixo
até a altura desejada.
Nota: Se o produto não encaixar corretamente na
cadeira de rodas, repita "Escolha da Estrutura".
5. Aperte os parafusos das braçadeiras da bengala
confortáveis + um quarto de volta.
Nota: Se uma chave de torque está disponível,
aperte para não mais de 40 polegadas-libras (4,5
Newton-metros).

6. Use uma fita métrica para garantir que as braçadeiras
da bengala estejam na mesma altura.
7. Se necessário, ajuste a altura e reaperte a estrutura
(veja as etapas anteriores).
Transfira a pessoa de forma segura para a
cadeira de rodas.
Alerta PSIS: Certifique-se de que o produto está
posicionado de modo que a parte inferior entre em
contato com a coluna posterior ilíaca posterior (PSIS).
Se o produto NÃO estiver posicionado para fazer
contato com o PSIS, o suporte pélvico e o controle do
tronco podem ser reduzidos.

PSIS

PSIS

Almofada de Apoio Lombar
Alerta:NÃO instale acessórios no produto enquanto o indivíduo estiver na cadeira de rodas.
A almofada de suporte lombar oferece suporte adicional para a região lombar. O conteúdo da embalagem inclui tiras ou fixadores autoadesivos. O lado
dos ganchos ou tiras de fixação está pré-fixado na parte traseira da Almofada de Suporte Lombar.
Para instalar uma Almofada de Apoio Lombar:
1. Retire a aba da capa mais próxima do zíper e abra o zíper da capa.
2. Coloque a Almofada de Apoio Lombar dentro da capa, posicionada na curva da coluna
lombar ou onde for mais confortável. A almofada de apoio lombar pode ser colocada na
frente ou atrás da almofada de espuma.
3. Remova o apoio do lado da tira de fixação e prenda a almofada de apoio lombar na posição
desejada.
Nota: Se a tira de fixação autoadesiva estiver presa ao interior da capa, a tira pode precisar
ser substituída depois de várias lavagens da capa.
4. Feche o zíper da capa e recoloque a aba da capa.
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Para Remover uma Almofada de Apoio
Lombar:
1. Retire a aba da capa mais próxima do zíper e
abra o zíper da capa.
2. Separe cuidadosamente as tiras ou fixadores
autoadesivos uns dos outros.
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Remoção do Produto
Alerta: NÃO remova o produto enquanto o indivíduo estiver sentado na cadeira de rodas.
Para bengalas traseiras sem punhos:

1. Solte, mas não remova, os
parafusos de fixação da braçadeira
em cada lado

Para bengalas traseiras com punhos:

2. Levante para deslizar o produto
para fora das bengalas da cadeira
de rodas.

1. Em ambos os lados, retire o parafuso de fixação da bengala e a
braçadeira externa da bengala.
2. Remova o produto da cadeira de rodas.

Remoção da Estrutura
Alerta:Para instalar corretamente e com segurança o produto, você DEVE usar a estrutura correta. Veja "Escolha da Estrutura".
Nota: Para substituir a estrutura siga as instruções de remoção e as instruções de "Fixação da Estrutura".
Remoção da Braçadeira Externas da Bengala
1. Para ambos os lados, retire o parafuso de fixação da
bengala e a braçadeira externa da bengala.
2. Continue com a seção "Fixação da Estrutura" deste
manual.

Nota: A braçadeira externa da
bengala de 1 pol. (2,5 cm) é
mostrada.

Remoção do Disco
Nota:Disco "A" é mostrado.
1. Para ambos os lados, remova as braçadeiras externas
e internas:
a. Remova o parafuso da braçadeira da bengala e a
braçadeira externa.
b. Remova o parafuso de ajuste de ângulo e a
braçadeira interna.
2. Para ambos os lados, remova os discos:
a. Vire as braçadeiras internas da bengala de cabeça
para baixo para retirar os discos.

Braçadeira da
Bengala Interna

b. Erga os discos de ambos os lados da concha
de encosto. Use a chave de cabo em T ou uma
pequena chave de fenda (ou outra ferramenta).
Dica:Coloque a chave com cabo em T no centro do
disco e mova a alça em um movimento circular.
3. Continue com a seção "Fixação da Estrutura" deste
manual.
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Remoção e instalação da capa
Advertências:
-- NÃO remova ou instale a capa enquanto a pessoa estiver na cadeira de rodas.
-- NÃO use o produto sem a capa, a almofada de espuma, e o enchimento de ar ou espuma.
-- Inspecione a capa quanto a desgaste e substitua se necessário.
Para remover a capa:

1. Na parte traseira e inferior da concha, puxe
a aba da capa para soltar a capa da tira de
fixação.

2. Retire a capa da concha, liberando-a dos
fechos de fixação na parte da frente.

3. Vire a capa sobre a parte superior da concha.
Solte a aba de fixação da tira de fixação. Puxe
a aba através da ranhura de fixação da capa
para remover a capa.

2. Dobre a aba da capa por cima da concha e
pressione nos círculos de fixação. Verifique
se o lado do zíper da capa está voltado para a
concha e pressione para fixar a capa nas tiras
de fixação na parte da frente da concha.

3. Puxe a extremidade inferior da capa sobre a
borda inferior da concha. Pressione o fecho
de fixação sobre a concha e a aba da capa ao
mesmo tempo para prender a capa.

Para instalar a capa:

1. Na parte superior da concha, deslize a aba de
fixação através da ranhura de fixação da capa.
Pressione a tira de fixação sobre a concha e
a aba de fixação conjuntamente para prender
a capa. Vire a capa sobre a parte superior da
concha
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Remoção e Instalação de Almofada de Espuma e Enchimento de Ar
Alerta: Inspecione o enchimento de ar e espuma para danos e substitua se necessário.
Para Remover a Almofada de Espuma e Enchimento de Ar
1.
2.
3.
4.

Retire a capa e a espuma da concha de encosto.
Abra o zíper e retire a capa.
Retire o enchimento de ar da tira de fixação na área de recorte da almofada de espuma.
Puxe a mangueira da válvula do enchimento de ar de volta através do furo na almofada de espuma.

Para instalar a Almofada de Espuma e Enchimento de Ar
Área de recorte

Almofada de Espuma
Enchimento de Ar

Mangueira da Válvula

1. Deslize a mangueira da válvula através do orifício na almofada de
espuma. As células de ar devem ficar voltadas para fora.

2. Enfie as extremidades do enchimento de ar sob todas as bordas
da área de recorte. Pressione para prender o enchimento de ar no
fecho de fixação na área do recorte.

4a

4b

3. Abra o zíper da capa. Coloque o enchimento de ar/espuma dentro da
capa. O enchimento de ar deve estar voltado para a frente da capa.
As extremidades largas e estreitas da almofada de espuma devem
estar alinhadas com as extremidades largas e estreitas da capa.

4.a. Se não é necessário o ajuste do enchimento de ar: Coloque a
mangueira da válvula dentro da área do zíper. Feche a capa com o
zíper. Instale a capa sobre a concha de encosto.
4.b. Se for necessário um ajuste do enchimento de ar: Abra
parcialmente a capa para permitir o acesso à válvula de enchimento.
Instale a capa na concha de encosto. Ver “Ajustar o Enchimento de
Ar.

Instalação do Enchimento de Espuma
Alerta: Os enchimentos de ar e de espuma não se destinam para serem utilizados em conjunt.
1. Remover o enchimento de ar da almofada de espuma: Ver “Para Remover a Almofada de Espuma e
Enchimento de Ar”.
2. Alinhe o enchimento de espuma com a área de recorte. Pressione para prender os fechos de fixação.
3. Abra o zíper da capa e coloque a almofada de espuma com o enchimento de espuma preso na capa. Nota:
O lado da almofada de espuma com o enchimento de espuma deve estar voltado para a frente da capa.
As extremidades largas e estreitas da almofada de espuma devem estar alinhadas com as extremidades
largas e estreitas da capa.
4. Feche o zíper da capa e instale a capa na concha de encosto.

173

Área de recorte
Enchimento de
Espuma

PT - Suporte de Apoio de Contorno de ROHO AGILITY CARBON Manual de Operações

Ajuste do Enchimento de Ar
Advertencias:
-- Verifique o enchimento com frequência, pelo menos uma vez ao dia!
-- O enchimento de ar comprimido deve ser usado com as células de ar virado para
o indivíduo.
-- O nível de conforto da pessoa pode ser reduzido se o enchimento de ar estiver
no tamanho errado, se não estiver posicionada corretamente, ou sub-inflada ou
super-inflada.
-- Se o enchimento de ar não parece estar segurando o ar, veja "Solução de
problemas". Se o enchimento de ar ainda não estiver segurando o ar, substitua o
enchimento de ar pelo enchimento de espuma e contate a Atendimento ao Cliente
ou o seu distribuidor.
-- Mudanças de altitude podem necessitar de ajuste para o enchimento de ar.

NÃO:
-- use o enchimento de ar como um colchão.
-- use a válvula de enchimento ou mangueira como
uma alça para carregar ou puxar o enchimento
de ar.
-- use o enchimento de ar como dispositivo flutuante
(ex: bote salva-vidas).
-- use o seguinte com um enchimento de ar: uma
bomba, capa, almofada de espuma ou kit de
reparos diferentes compatíveis com seu produto.
Fazer isso pode anular a garantia do produto.

-- Mantenha o enchimento de ar longe de objetos cortantes.
Cuidado: Se o enchimento de ar tiver estado em temperaturas inferiores a 32°F / 0°C e mostrar rigidez incomum, deixe o enchimento de ar
aquecer até a temperatura ambiente. Em seguida, abra a válvula de enchimento, enrole o enchimento de ar, e então, desenrole até o poliuretano estar
macio e flexível novamente. Repita as instruções de ajuste antes de usar.
Para ajustar o enchimento de ar
Antes de ajustar o enchimento de ar, conclua a instalação da capa e do AGILITY CARBON.
Fechar

Abrir

1. Deslize o bico de borracha da bomba manual sobre a válvula de
enchimento. Aperte o bico e abra a válvula de enchimento. Infle o
enchimento de ar até ficar firme.

2. Aperte o bico de borracha da bomba manual e feche completamente a
válvula de enchimento. Remova a bomba manual.

3. A pessoa deve estar
sentada na cadeira de
rodas em sua posição
normal. Abra a válvula.
Remova o ar até
que a pessoa esteja
confortável. Feche a
válvula.

4. Retire a aba da capa
mais próxima do zíper.
Coloque a mangueira
da válvula dentro da
capa. Feche o zíper
e recoloque a aba da
capa.

Dobrar a Concha de Encosto
1. Remova o produto se já estiver instalado na
cadeira de rodas. Consulte "Remoção de
Produto".
2. Gire a concha de encosto.
3. Siga todas as instruções para ajustar e instalar
o produto.
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Solução de problemas
Para obter ajuda adicional, entre em contato com seu fornecedor de equipamentos, distribuidor ou Atendimento ao Cliente.
A estrutura está solta nas
bengalas traseiras da
cadeira de rodas.

As bengalas da cadeira de rodas são muito pequenas. Verifique o tamanho da braçadeira externa. Se as bengalas
traseiras em sua cadeira de rodas tiverem diâmetro de 2 cm (¾ pol.), Você deve usar as braçadeiras externas da bengala
de ¾ pol. (2 cm). Veja "Escolha da Estrutura".

A estrutura não encaixa
nas bengalas traseiras da
cadeira de rodas.

Os bastões de cadeira de rodas são muito grandes. Verifique o tamanho da braçadeira externa. Se as bengalas traseiras
em sua cadeira de rodas tiverem 2,5 cm de diâmetro, você deve usar as braçadeiras externas de 2,5 cm (1 pol.). Veja
"Escolha da Estrutura" .

A estrutura não aperta nem
fica firme.

Certifique-se de que a estrutura esteja corretamente dimensionada. Veja "Escolha da Estrutura".
Certifique-se que a estrutura esteja corretamente montada e voltada para a concha de encosto. Os marcadores na
concha traseira devem estar alinhados com o marcador na braçadeira interna da bengala. Veja "Fixação da Estrutura".

O suporte de apoio parece
estar instalado de forma
desigual.

Use uma fita métrica ou régua para garantir que a estrutura está na mesma altura em ambas as bengalas da cadeira de
rodas.
Certifique-se de que os mesmos discos sejam usados em ambos os lados (por exemplo, AB e BA; não AA e BA). Veja
"Fixação da Estrutura".

O enchimento de ar não
está segurando ar.

Infle o enchimento de ar. Inspecione a válvula de enchimento e mangueira para danos. Confirme que a válvula de
enchimento está completamente fechada. Procure buracos no enchimento de ar. Se furos muito pequenos ou sem
buracos estiveres visíveis, siga as instruções do Kit de reparo fornecido com o produto.

O enchimento de ar não
está confortável.

Adicione ou remova o ar para ajustar seu nível de conforto. Ver “Ajuste do Enchimento de Ar”.

O enchimento de ar desliza
para fora da posição.

Certifique-se o enchimento de ar está corretamente posicionado e a parte traseira de tecido do enchimento de ar está
peso à tira de fixação na parte do recorte da almofada de espuma. O perímetro do enchimento de ar deve estar enfiado
entre as camadas de espuma ao redor da borda da área de recorte. Ver “Instalação e Remoção da Almofada de Espuma
e enchimento de Ar”.

Certifique-se as células de ar estão viradas para a pessoa e a capa está posicionada corretamente. Ver “Remoção da e
Instalação da Capa” e “Instalação e Remoção da Almofada de Espuma e Enchimento de Ar”.

Manutenção
Alerta:NÃO continue a utilizar o produto se qualquer parte estiver quebrada, pode ser apertada, ou não estiver funcionando
corretamente. Periodicamente, o produto deve ser cuidadosamente inspecionado por um técnico qualificado.
Verifique diariamente para confirmar o aperto dos parafusos e hardware. Volte a apertar os parafusos soltos, seguindo as instruções deste manual.
Verifique diariamente os componentes quanto a desgaste ou danos e substitua, se necessário.

Armazenamento, Eliminação e Reciclagem
Armazenamento: Limpe e desinfete o produto antes de guardá-lo. Armazene o produto em um recipiente que proteja o produto contra umidade,
contaminantes e danos.
Eliminação: Os componentes dos produtos neste manual são associados como sem riscos ambientais conhecidos quando usados corretamente e quando
descartados de acordo com os regulamentos locais/regionais. A incineração deve ser realizada por uma instalação de gestão de resíduos qualificada,
licenciado.
Reciclagem: Entre em contato com uma agência de reciclagem local para determinar as opções de reciclagem do produto. Para mais informações sobre
reciclagem, entre em contato com o Atendimento ao Cliente.

Garantia limitada
Termo de Garantia Limitada, a partir da data em que o produto foi originalmente adquirido: Concha de Encosto e Estrutura: 60 meses; Capa, Almofada de
Espuma, Enchimento de Espuma, Almofada de Apoio Lombar e Enchimento de Ar: 18 meses. Veja também o suplemento da Garantia Limitada fornecido
com o seu produto ou entre em contato com o Atendimento ao Cliente.
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Limpeza e Desinfecção
Alerta:
-- Limpeza e desinfecção são processos separados. A limpeza
deve preceder a desinfecção. Antes da utilização por uma
pessoa diferente: limpar, desinfetar e verificar o produto para o
funcionamento adequado.
-- Siga as orientações de segurança sobre produtos químicos.
Componentes do AGILITY

Cuidados:
-- NÃO use produtos abrasivos, como palha de aço ou esfregões no
produto.
-- Não utilize produtos de limpeza que contenham petróleo ou solventes
orgânicos [ou seja, acetona, tolueno, metil-etil-cetona (MEK), nafta,
fluidos de limpeza a seco, removedores de adesivos] no produto.

Para Limpar:

Para Desinfetar:

Lave à mão em água quente (40 ° C) com sabão e
uma esponja. Enxágue com água limpa. Seque com
um pano limpo e deixe secar
completamente ao ar livre.

Limpe cuidadosamente com um pano umedecido com
um desinfetante doméstico. Enxágue com água limpa.
Seque com um pano limpo e deixe
secar completamente ao ar livre.

Capa:
Notas:
-- Remova a almofada de espuma
da capa antes de limpar e
desinfetar. Prenda as tiras
de fixação (velcro) nas duas
extremidades da capa.
-- Vire a capa pelo avesso.
-- Feche a capa para evitar
problemas.

Lavar na máquina em água morna (40 ° C) com
detergente neutro. Centrifugação baixa.

Lavar à mão utilizando desinfectante quaternário de
amônio (Siga as instruções do rótulo do produto).
Enxágue com bastante água limpa.
A capa também pode ser lavada na
máquina em água quente (60 ° C)
para desinfetar. Centrifugação baixa.
ou
NÃO use alvejante.

Almofada de espuma, enchimento
de espuma e almofada de apoio
lombar:
Nota: Remova a almofada de
espuma da capa antes de limpar.

Limpe com um pano úmido. NÃO use sabão. NÃO
mergulhe em água. Limpe com um pano limpo. Seque
completamente ao ar livre antes de
recolocar na capa.

Nota: Desinfetantes NÃO são eficazes em
superfícies porosas tais como espuma. Substitua
os componentes de espuma sujos ou contaminados
apenas por componentes de espuma autorizados. Os
componentes de espuma de reposição podem ser
adquiridos separadamente. Componentes de espuma
sujos ou contaminados NÃO DEVEM ser usados por

pessoas diferentes.

Coloque em uma pia grande ou bacia com água morna
(40°C). Lave na mão usando sabão líquido neutro,
detergente doméstico, detergente
para roupas, ou um detergente
multiuso (Siga as instruções do
40C
rótulo do produto). Esfregue
suavemente todas as superfícies de
almofada, utilizando um pano macio,
escova de cerdas de plástico,
esponja ou pano. Enxágue com água limpa. Secar ao
ar livre. NÃO lavar ou secar na máquina.
NÃO expor à luz solar direta.

Lave à mão em água morna (40°C), utilizando 1 parte
de alvejante líquido domiciliar por 9 partes de água.
Enxágue abundantemente
com água limpa. Seque ao
ar livre. NÃO lavar na
40C
+
máquina ou à seco. NÃO
use autoclave.

Concha de encosto e estrutura:

40C

Enchimento de Ar:
Notas: Retire o enchimento de ar da
capa e almofada de espuma antes da
limpeza e desinfecção. Certifique-se
de que a válvula está fechada.
NÃO deixe entrar água ou
qualquer solução de limpeza no
enchimento de ar.

40C

Nota: O método de desinfecção
deve ser determinado com base nas
necessidades de desinfecção.

60C

= Limpar com pano úmido.
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