Verificação de cadeirinhas
Top 5 dicas do que fazer

Cadeirinha correta. Essa é a mais fácil. Confira a etiqueta da

sua cadeirinha para ter certeza que é apropriada para a idade, peso
e altura da sua criança. Como o leite, a sua cadeirinha tem data de
validade. Esteja sempre atento a etiqueta na cadeirinha para ter
certeza que ela ainda é adequada e segura.

Lugar certo. Nós sabemos que as pessoas muito importantes
sempre vão no banco de trás, e crianças são muito importantes!
Então mantenha-as no banco traseiro até 10 anos.

Posição certa. Mantenha a criança de costas para o movimento o

máximo possível, em geral até 1 ano ou o limite de peso e altura que o
equipamento suportar. Quando ele ou ela atingirem o peso limite ou
o topo da cabeça ultrapassar o topo do bebê conforto, passe a criança
para a cadeirinha que vai de frente para o movimento. Tenha certeza
que fez a instalação correta.

Teste de instalação. Com a cadeirinha instalada, dê uma boa
balançada na base dela. Você consegue movê-la mais que 2,5 cm
para os lados ou para frente? Em uma instalação correta não há
movimentos maiores que 2,5 cm.

Teste de afivelamento do cinto. Tenha certeza que o cinto que
prende a criança na cadeirinha está bem afivelado e vindo das fendas
corretas (checar manual). Agora, com o clipe peitoral posicionado na
altura dos bracinhos, belisque a tira do cinto na altura no ombro da
criança. Se com esse movimento de pinça você não consegue pegar
nenhum excesso de cinto, vocês estão prontos para sair.

Por favor, leia o manual do veículo e da cadeirinha
para ajudar nesse check list. Ainda continua em
dúvida? Visite safekids.org ou criancasegura.org.
br para mais recomendações sobre instalação de
cadeirinhas e muitas outras informações sobre
segurança das crianças.

