Z

SISTEMA DE
RETENÇÃO INFANTIL

ENCONTRE A CADEIRA QUE MELHOR SE ADAPTA ÀS NECESSIDADES DO SEU FILHO
GRÁVIDA

GRUPO 0 ou 0+:0

GRUPO:

GRUPO III:

GRUPO III:

Podem dirigir um
veículo e viajar quando
os médicos
profissionais
(Ginecologista ou
obstetra, parteira ...)
permitirem.

Entre 0 e 13 kg de
peso

De 9 a 18 kg de peso

Entre 15 e 25 kg

Entre 22 e 36 kg

Entre 40 e 85 cm
(i-Size).

Aproximadamente de 8
meses hasta los 3 ó 4
años de edad

Aproximadamente
desde os 3 até os 7
anos de idade

Aproximadamente desde os
6 até os 12 anos de idade.

Até 1 ano de idade
aproximadamente

De 45 a 105 cm (i-Size).
Hasta los 4 años de edad

Os bebés recém nascidos
em general, até que não
completem 15 meses de
idade e pesem mais de 10
kg não podem ir em
cadeiras viradas para
frente.

Algumas cadeiras permitem
ser instaladas em ambos
sentidos, tanto para frente
quanto para trás, mas se
recomenda ir virada para
atrás o maior tempo possível,
sempre que as condições
físicas da criança permitir, e
no mínimo até os 4 anos de
idade.

O cinto de segurança deve
ficar entre o pescoço e o
ombro e passando entre
os peitos, ajustando-se
corretamente e sempre
por baixo do ventre, bem
justo ao quadril, e bem
ajustado sobre o ombro
esquerdo.

Devem viajar sempre em
berços portátil para carro e
virados para trás ou em
cestos para bebés
igualmente homologados,
instalados ao longo do
assento traseiro.

.

A criança pela legislação
legal deve ir no assento
traseiro do carro,
preferencialmente atrás
do assento do
passageiro ou do
condutor, com o cinto de
segurança corretamente
ajustado: deve passar
por cima da pélvis, no
meio do osso esterno e
na parte média da
clavícula.

A criança irá sentada virada
para frente fixa com o cinto
de segurança

Nos assentos traseiros do
veículo
Assentos elevatórios com
ou sem encosto?
Aconselham-se assentos
elevatórios com encosto
para maior segurança,
especialmente até os 125
cm de altura. Só existem
assentos elevatórios sem
encosto homologados pela
R44/04. Todos os assentos
elevatórios homologados
pela R129 são com
encosto.

ASSENTOS
ELEVATÓRIOS

VEÍCULOS DE ATÉ
9 ASSENTOS

A partir de 135 cm de
altura poderá ir sem
assento elevatório
ainda que
recomenda-se seguir
usa-lo até os 150 cm
de altura.

Em veículos até 9 assentos,
incluindo o do motorista, os
ocupantes com uma altura
menor ou igual a 135 cm
devem andar no banco traseiro,
utilizando um sistema de
retenção aprovado e adequado
para sua altura e peso.

Verifique sempre que o
cinto de segurança
esteja corretamente
ajustado, passando por
cima acima da pélvis, no
meio do osso esterno e
na parte média da
clavícula, e sempre
evitando que fique em
cima do estômago ou
muito perto do pescoço.

Contempladas apenas três
exceções:
- Que o veículo não disponha
de assentos traseiros.
-

Que todos os assentos
traseiros estejam ocupados
por outras crianças com seus
respectivos sistemas de
retenção.
Que não se possam instalar
sistemas de retenção nos
referidos assentos.
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