Z

MELHOR VIRADAS PARA TRÁS
CHAVES

01

Viajar olhando para trás é mais seguro. Enquanto um assento no sentido da marcha pode reduzir em
50% as lesões, virado para trás pode prevenir em 80%.

02

A cabeça de um bebé é muito grande e pesada em proporção ao seu corpo. Por esta razão, é
especialmente importante proteger o seu pescoço e cabeça. Chega a pesar um terço do peso total da
criança e tem de ser suportada por um pescoço fraco e frágil, com pouquíssima musculatura e força.

03

Elas oferecem maior proteção para a cabeça, pescoço e coluna vertebral.
Atualmente, a lei estabelece que os menores de idade com altura igual ou inferior a 135
01 centímetros devem usar sistemas de retenção para crianças, que devem estar nos
assentos traseiros.

ATÉ QUANDO?

A
nossa
recomendação
é
fazê-lo
durante
o
maior
tempo
quanto
possível,
pelo
menos
até
02
quatro anos de idade, desde que as características físicas do bebé o permitam.

O MELHOR SRI NO
SENTIDO CONTRÁRIO
AO DA MARCHA

?

COMO AS CRIANÇAS DEVEM IR
VIRADAS PARA TRÁS?

01

É importante escolher um assento de carro que permita a criança viajar no sentido
contrário ao da marcha com segurança.

02

Não deve exceder o peso e a altura máxima permitida pelo fabricante do assento.

03

Embora os pés saiam do assento, é importante não exceder a altura da cabeça.

04

Escolha um SRI que seja mais adequado para as necessidades físicas da criança e
verifique se este obteve bons resultados nos vários testes de segurança.

05

Experimente o SRI antes de comprar para ter certeza de que é o mais adequado para a
criança e que sua instalação seja simples.

06

Escolha um SRI que se encontre sob a aprovação europeia ECE R44/04 ou ECER129
(i-Size). Esta última assegura que todos os bancos virados para trás podem ser usados
até os 15 meses de idade.

07

Escolha um assento que passou nas provas Plus test e possuam o seu selo.

01

Os menores de idade com altura menor ou igual a 1,35 cm devem viajar no banco traseiro, com um sistema de
retenção aprovado e adequado para sua altura e peso. Entre as exceções: o veículo não disponha de bancos
traseiros, os bancos traseiros estão ocupados por outras crianças com SRI e que não se possam instalar
assentos nestes lugares.

02

Se a criança tem de ir à frente a olhar para trás, sempre temos de desativar o airbag do passageiro. Se tu não
podes desativá-lo, o menor não poderá ir à frente.

03

Siga sempre as instruções do fabricante para a instalação adequada.Tudo depende se dispomos de ISOFIX
(mais fácil de instalar) ou se deve ser com um cinto de segurança.

04

Muitos destes SRI contam com um dispositivo antitombo (este deve ajustar-se contra o encosto para evitar o
efeito rebote da cadeira e oferece um espaço extra para as pernas); e perna de apoio (deve descansar na
superfície do carro para uma maior estabilidade da cadeirinha).

05

Evite roupas que possam dificultar a instalação e lembre-se que o cinto não deve estar folgado.
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