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2.

INTRODUÇÃO

O andador Active une o máximo da funcionalidade a um design elegante e
moderno. Este andador foi desenvolvido para auxiliar o usuário em suas
atividades cotidianas, como caminhar e sair às compras.
Active pode ser utilizado em ambientes internos e externos. As grandes rodas
dianteiras permitem superar com facilidade obstáculos, como um degrau na
entrada de uma porta ou uma calçada.
Todos os andadores Active são produzidos com os mais altos padrões de
qualidade e possuem o selo CE (Conformité Européenne) de dispositivos
médicos. Com autêntico design escandinavo, este produto é resistente e visualmente atrativo, oferecendo um excelente custo-benefício para pessoas com
mobilidade reduzida.
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3.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
PUNHO

MECANISMO DE AJUSTE DA
ALTURA DO PUNHO
ASSENTO
MECANISMO DE AJUSTE DA
ALTURA DO ASSENTO
CESTO
ALAVANCA DE DOBRAGEM
RODAS DIANTEIRAS

4.
•
•

•
•
•
•

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

O andador só deve ser usado como auxiliar à mobilidade.
Mantenha o andador sempre limpo. Para limpá-lo, utilize um pano
úmido ou uma esponja com detergente neutro. Pode ser lavado
também com mangueira comum ou de alta pressão.
Confira com freqüência as peças móveis, como as rodas e os
mecanismos de ajuste de alturas.
Assegure-se que os cabos da alavanca de freio estejam bem ajustados
(consulte item FUNCIONAMENTO)
Examine com regularidade os elementos fixadores, como porcas e
parafusos, para comprovar que estejam bem apertados.
Procure somente os distribuidores autorizados para qualquer manutenção ou reparo de seu andador Active.
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ALAVANCA DE FREIO

5.

AJUSTES PERSONALIZADOS
Ajuste da altura do punho
Para ajustar a altura do punho do andador, puxe a
alavanca do mecanismo de ajuste para fora e situe-a
na altura desejada. Uma vez selecionada a altura,
solte o mecanismo de ajuste e pressione a alavanca
para baixo, conferindo se está bem fixada.
Repita o mesmo procedimento com o outro punho.
Ajuste da altura do assento
Para ajustar a altura do assento, puxe para cima as
duas alavancas de bloqueio. Mova o assento para
a altura desejada e solte as alavancas para travá-lo
na posição escolhida. Assegure-se de que ambos
os lados do assento estejam devidamente travados,
antes de sentar-se.

6.

MONTAGEM E TRANSPORTE
•

•

•

•

O andador Active vem totalmente montado e pronto
para uso, dispensando o uso de ferramentas.
Para dobrar o andador Active para transporte ou armazenamento, puxe a alavanca de dobragem ao
mesmo tempo que levanta o Active pelo pegador
localizado no assento. O Active irá travar em posição
igual a da foto à esquerda.
Para montar o andador Active, puxe a alavanca
de dobragem até que a parte traseira do equipamento
desça. Segure a alavanca até que o andador esteja
totalmente aberto e travado, pronto para uso.
Tenha cuidado ao transportar seu andador
Active, principalmente
na hora de colocar e
retirar do carro.
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7.

SEGURANÇA PESSOAL

8.

FUNCIONAMENTO
Cesta
Levante o assento para acessar a cesta. Esta cesta é
removível e pode ser utilizada para carregar mantimentos ou outros objetos.

Obstáculos
O andador Active está equipado com rodas dianteiras
grandes e com um pedal para ultrapassar obstáculos
(como uma calçada). Com o pé, pressione para baixo
o pedal e puxe, ao mesmo tempo, os punhos para trás
para levantar as rodas dianteiras e ultrapassar melhor
os obstáculos.
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• Para sua segurança e conforto, mantenha uma boa postura corporal e
ajuste o andador de modo que você possa acionar os freios com facilidade.
• Guarde seu andador Active num lugar seguro.
• Antes de utilizá-lo, retire o andador da posição de bloqueio.
• Para evitar o risco de se machucar, ao abrir e fechar seu andador, não
coloque as mãos ou os dedos no eixo de dobragem do equipamento.
• Confira a estabilidade das rodas antes de utilizar o andador.
• Certifique-se que os freios estejam bem ajustados e teste-os antes de
utilizá-los.
• Confira se o assento está bem travado, antes de sentar-se.
• Sente-se sempre no centro do assento, que deve estar ajustado de forma
que o usuário consiga ficar com os pés apoiados no chão.
• Sempre acione os freios de estacionamento, antes de sentar-se.
• Nunca se sente no andador quando o mesmo estiver dobrado em posição
de armazenamento.
• Nunca fique de pé sobre o andador e nem utilize-o como escada.
• Nunca transporte uma outra pessoa no assento do andador.
• Tenha muito cuidado ao levantar e ao transportar seu andador.

Freios
Os freios do andador Active foram cuidadosamente desenvolvidos. Com seu
sistema único e patenteado, os cabos dos freios não estão expostos, sendo
mais seguros e reduzindo consideravelmente a necessidade de manutenção
comparado com outros sistemas. Para utilizar os freios, basta pressionar a
alavanca de freio em direção ao punho. Quanto mais intensa for esta pressão,
maior a força de frenagem do andador.
Se deseja bloquear os freios ou ativar os freios de estacionamento, basta
abaixar a alavanca de freio até que esta se trave. Para desbloqueá-los, puxe
a alavanca do freio para cima e automaticamente ela voltará para a posição
neutra.

Freio de estacionamento
Função
normal de
freio
Manutenção dos freios
Antes de utilizar o andador Active é necessário
verificar a regulagem dos freios. As funções dos
freios devem ser examinadas periodicamente para
comprovar que os mesmos não apresentam problemas de desgaste devido ao uso, que habitualmente
sofrem os freios e as rodas.
Na parte posterior do andador, localizada atrás
da roda traseira (ver imagem à direita), existe um
prático parafuso sextavado de ajuste dos freios. A
peça em forma de L, responsável pela frenagem do
andador, deve ficar a uma distância de 3 mm da roda. Girando o parafuso à
direita, a peça se afasta da roda e, ao girar à esquerda, ela se aproxima.
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9.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

10.

Active
125kg
60 x 72 cm
77-100 cm
60 x 50 x 85 cm
50-63 cm
9 kg
Alumínio e fibras plásticas reforçadas
Detergente ou lavação à pressão

ACESSÓRIOS

Seu andador Active pode ser equipado com acessórios opcionais, para
melhor atender as suas necessidades. Entre em contato com o distribuidor
autorizado, para obter informações de preço e disponibilidades dos itens:
•
•
•
•
•
•
•
•

Suporte lombar
Suporte bengala – para a acomodação de uma bengala ou muleta
Bolsa extra – proporciona espaço extra para carregar pertences
Bandeja – serve de apoio para comida e bebida e pode ser higienizada
na máquina de lavar louça
Suporte para garrafa de oxigênio – em vários tamanhos
Bloqueio direcional das rodas dianteiras
Dispositivo de freios – cria resistência de frenagem nas rodas traseiras,
impedindo a rolagem livre
Conjunto almofadado para assento e apoio lombar – em sete cores
diferentes
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Tipo			
Peso máx. usuário
Dimensões (aberto)
Altura do punho
Dimensões (dobrado)            
Altura do assento
Peso		
Material
Limpeza		

