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Fornecedor:  Este manual deve ser entregue ao usuário desta cadeira de rodas.

Usuário: Antes de utilizar esta cadeira de rodas, leia todo este manual e guarde-o para futura consulta.

IRIS SE

Com opção de trânsito

Sem opção de trânsito

IRIS

MANUAL DO USUÁRIO
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I. INTRODUÇÃO

A SUNRISE TE ESCUTA 

Obrigado por escolher uma cadeira de rodas Quickie ou Zippie. Queremos ouvir suas perguntas ou comentários 
sobre este manual, a segurança e a confiabilidade de sua cadeira, bem como sobre o serviço que você recebeu de seu 
fornecedor. Por favor, sinta-se à vontade para nos escrever ou ligar para o número de telefone listado abaixo:

Informe o seu endereço. Isto irá nos permitir mantê-lo atualizado com informações sobre segurança, novos pro-
dutos e opções para aumentar o seu conforto no uso desta cadeira de rodas.

PARA RESPOSTAS ÀS SUAS PERGUNTAS 

O seu fornecedor autorizado conhece melhor a sua cadeira de rodas, e pode responder a maioria das suas perguntas 
sobre segurança, uso e manutenção da mesma. Para referências futuras, preencha o seguinte formulário:

Sunrise Medical 

Departamento de Atendimento ao Cliente 

2842 Business Park Ave 

Fresno, CA 93727 

(800)333-4000 

Fornecedor:

Endereço:

Telefone:

N º Série

Data / Compra
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SUA CADEIRA E SUAS PARTES   

III. SUA CADEIRA E SUAS PARTES 

1

13

2

3

4
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11

12

16

15

14

1. Cabo traseiro
2. Apoio de braços de altura ajustável com cabos duplos
3. Apoio para os pés retrátil
4. Placa de apoio para os pés de alumínio
5. Cabo de impulso
6. Alavanca de liberação do mecanismo de inclinação
7. Roda traseira de 12”
8. Chassis
9. Forquilha do rodízio giratório
10. Pneu do rodízio giratório
11. Indicador de inclinação
12. Assento ajustável
13. Balancim
14. Receptor do gancho de suporte
15. Trilho do assento
16. Cabo tipo carrinho com dobradiça ajustável

NOTA: Nem todas as opções estão disponíveis em 
ambos os modelos, IRIS Quickie e Zippie.

Por favor, consulte o formulário de pedido para a 
disponibilidade de opções específicas.



5

A. ESCOLHA A CADEIRA E AS OPÇÕES DE SEGU-
RANÇA CORRETAS

A Sunrise proporciona muitas escolhas de estilos de cadeira 
de rodas para satisfazer as necessidades do usuário. No entanto, 
a seleção final do tipo de cadeira de rodas, suas opções e ajustes 
recaem exclusivamente sobre você e seu orientador de saúde. A 
escolha da melhor cadeira e das configurações para a sua segu-
rança dependem de coisas como:

1. Sua deficiência, força, equilíbrio e coordenação.

2. Os tipos de obstáculos que você deve vencer no dia-a-
dia (onde vive e trabalha, e em outros lugares que são susceptíveis 
para uso de sua cadeira).

3. A necessidade de opções para a sua segurança e conforto 
(como tubos anti-inclinação, cintos de posicionamento, ou siste-
mas especiais de posicionamento).

C. ADVERTÊNCIAS

A palavra “ADVERTÊNCIA” refere-se a uma prática perigosa 
ou insegura, que pode causar ferimentos graves ou morte para si 
ou para outras pessoas.

As “Advertências” estão dividas em quatro seções principais, 
conforme se segue:

1.  V- ADVERTÊNCIAS GERAIS

Aqui você encontrará uma lista de verificação de segurança 
e um resumo dos riscos aos quais precisa estar atento antes de 
usar esta cadeira.

2.  VI- ADVERTÊNCIAS: QUEDAS E RISCOS DE 
ACIDENTES

Aqui aprenderá a evitar quedas ou acidentes durante a ex-
ecução de atividades diárias em sua cadeira.

3.  VII- ADVERTÊNCIAS: PARA USO SEGURO

Aqui aprenderá sobre práticas de uso seguras para a sua 
cadeira

4.  VIII- ADVERTÊNCIAS: COMPONENTES E 
OPÇÕES

Aqui você vai aprender sobre os componentes de sua ca-
deira e as opções que podem ser selecionadas para a sua segu-
rança. Consulte o seu fornecedor autorizado e seu terapeuta para 
que o ajudem a escolher a melhor configuração e opções para 
um uso seguro.

B. REVEJA ESTE MANUAL FREQUENTEMENTE

Antes de usar esta cadeira, você, e quaisquer pessoas que 
possam ajudá-lo, devem ler todo o manual e certificar-se de se-
guir todas as instruções. Reveja os avisos frequentemente até que 
sejam naturais para você. 

NOTA – Quando aplicáveis, você também encontrará “Advertências” em outras seções deste manual. Observe 
todas as advertências nesta seção. Se você deixar de fazê-lo, pode ocorrer uma queda, acidente ou perda de 
controle, e causar ferimentos graves a você ou a outros 

V.   ADVERTÊNCIAS GERAIS

Nunca exceda o limite de peso de 114 Kg para o Quickie 
IRIS, 160 Kg nas versões reforçadas, ou 75 Kg para o IRIS Zippie, 
considerando o peso combinado do usuário e dos itens transpor-
tados. Se você ultrapassar o limite, poderá causar danos à sua ca-
deira, podendo ocorrer quedas, acidentes ou perda de controle 
e causar ferimentos graves a você ou a outros.

NUNCA use esta cadeira para praticar levantamento de 
pesos se a carga total (usuário mais equipamento) exceder a 120 
quilos. Caso exceda o limite podem ocorrer danos à cadeira, 
queda, acidente ou perda de controle e provocar danos severos 
ao usuário ou outros.

ADVERTÊNCIA ADVERTÊNCIA

IV. AVISO- LEIA ISSO ANTES DE USAR

A.  LIMITE DE PESO B. TREINAMENTO DE PESO
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Cada cadeira de rodas é única. Aproveite um tempo para 
conhecer as sensações desta cadeira antes de começar a usá-la. 
Comece devagar, com movimentos fáceis e suaves. Se você está 
acostumado a uma cadeira diferente, você pode usar força de-
mais e tombar. Se você usar força excessiva, poderá causar danos 
à sua cadeira, quedas, acidentes ou perda de controle, causando 
ferimentos graves a você ou a outros.

1.  Antes de andar, você deve ser treinado no uso se-
guro desta cadeira por seu terapeuta.

2.  Pratique inclinar, alcançar e realizar transferências até 
saber o limite de sua capacidade. Solicite ajuda de alguém até que 
você sabaiba o que pode causar uma queda ou acidente, e saber 
como evitá-lo.

3.  Esteja ciente de que você deve desenvolver seus 
próprios métodos para o uso seguro mais adequado ao seu nível 
de função e capacidade.

4.  NUNCA tente uma nova manobra sozinho até ter 
certeza de que consegue fazê-lo com segurança.

5. Conheça as áreas em que você pretende usar sua 
cadeira. Olhe para os perigos e aprenda a evitá-los.

6. Use os tubos antiacidentes a menos que você seja 
um usuário habilidoso desta cadeira e tem certeza de que não 
esteja com risco de tombar.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, 
acidentes ou perda de controle e causar ferimentos graves ao 
você ou a outros.

Antes de cada uso:

1. Certifique-se de que a cadeira anda facilmente e que to-
das as partes funcionam sem problemas. Verifique se há ruídos, vi-
brações, ou uma mudança na facilidade de utilização. (Eles podem 
indicar baixa pressão dos pneus pneumáticos, parafusos soltos, ou 
danos à sua cadeira).

2. Repare qualquer problema. O seu fornecedor poderá 
ajudá-lo a encontrar e corrigir o problema.

3. Verifique se ambos os eixos traseiros de liberação rápida 
estão travados. Quando bloqueado, o botão de eixo vai “saltar” 
plenamente. Se não for bloqueado, a roda pode soltar e causar 
quedas.

4. Se a cadeira possuir tubos anti-inclinação, trave-os no 
lugar

NOTA: Consulte “Tubos anti-inclinação” (Seção VIII) 
para saber quando não deverá usá-los.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

1. Redobre a atenção se tiver que montar sua cadeira so-
bre uma superfície molhada ou escorregadia. Se você estiver em 
dúvida, peça ajuda.

2. O contato com a água ou umidade em excesso pode 
causar a ferrugem ou corrosão. Isso poderia causar falhas em sua 
cadeira.

a. Não use a sua cadeira em chuveiros, piscinas ou outro 
local com água. O tubo da cadeira e as peças não são à prova de 
água e podem oxidar ou corroer internamente.

b. Evite o excesso de umidade (por exemplo, não deixe 
sua cadeira em um banheiro úmido enquanto toma um banho).

c. Seque sua cadeira assim que ela molhar, ou se usar água 
para limpá-la.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, 
acidentes ou perda de controle e causar ferimentos graves ao 
usuário ou a outros.

V.   ADVERTÊNCIAS GERAIS

C. CONHECENDO SUA CADEIRA

D.  PARA REDUZIR O RISCO DE 
ACIDENTES

E.  LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SE-
GURANÇA

F. MUDANÇAS E AJUSTES

G.  CONDIÇÕES AMBIENTAIS

1. Se você modificar ou ajustar esta cadeira, poderá aumen-
tar o risco de acidente, A MENOS que você faça outras mudanças 
também.

2. Consulte o seu fornecedor autorizado antes de modifi-
car ou ajustar a sua cadeira, ou entre em contato com a Sunrise 
Medical.

3. Recomendamos que você use tubos anti-inclinação até 
que se adapte à mudança, e tenha certeza de que não está cor-
rendo risco de acidente.

4. Modificações não autorizadas ou uso de peças não for-
necidas ou aprovadas pela Sunrise podem alterar a estrutura da 
cadeira. Isto irá anular a garantia e pode causar riscos à sua se-
gurança.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.
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ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

1. Sua cadeira é projetada para uso em superfícies planas e 
uniformes, tais como concreto, asfalto, pisos internos e carpetes.

2. Não utilize a sua cadeira em areia, terra solta ou em 
terrenos acidentados. Isso pode danificar as rodas e os eixos, ou 
soltar os parafusos de sua cadeira.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

Na maioria dos estados, cadeiras de rodas não são autor-
izadas para uso em vias públicas. Esteja alerta para o perigo de 
veículos em estradas ou em estacionamentos.

1.  À noite, ou quando a iluminação for fraca, use fita 
reflexiva sobre sua cadeira e roupas.

2.  Devido à sua posição baixa, pode ser difícil para os 
motoristas te verem. Faça contato visual com os motoristas antes 
de seguir. Quando estiver em dúvida, permaneça até ter certeza 
de que é seguro.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

Conforme indicado na capa deste manual do usuário, iden-
tifique se a sua cadeira foi fabricada com a opção de Trânsito in-
stalada.

Se sua cadeira não está equipada com a opção 
transito:

Se a cadeira não estiver equipada com a opção de Trânsito, 
esta cadeira de rodas não cumprirá as normas federais para assen-
tos de veículos motorizados.

1.  NUNCA deixe ninguém sentar nesta cadeira enquanto 
ela estiver em um veículo em movimento.

2. Coloque sempre o usuário com apoios próprios de 
veículos motorizados. Em uma parada súbita ou acidentes, o 
usuário poderá ser arremessado para fora da cadeira. Cintos de 
segurança de cadeiras de rodas não irão impedir que isto acon-
teça, e outras lesões podem resultar dos cintos ou correias.

3. Nunca transporte a cadeira no banco da frente de um 
veículo. Ela pode tombar e interferir na direção do motorista.

4. SEMPRE assegure que essa cadeira não role ou tombe.

5. Não use nenhuma cadeira envolvida em um acidente 
automotivo.

Se a sua cadeira está equipada com a opção de 
trânsito:

Consulte a seção VIII, Parte N: Opção de Trânsito; e a 
seção VII, Parte G: Uso de Trânsito.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros

Para o Usuário:

Certifique-se de que todas as pessoas que te ajudam leiam 
e sigam todas as advertências e instruções aplicáveis.

Para os Cuidadores:

1. Trabalhe com o médico, enfermeira ou terapeuta do 
usuário para aprender métodos seguros que melhor se adaptem 
às suas habilidades e as do usuário.

2. Diga ao usuário o que você pretende fazer, e explique o 
que você espera que ele faça. Isto irá facilitar as coisas e reduzir o 
risco de um acidente.

3. Certifique-se de que a cadeira possua alças para em-
purrar. Elas fornecem pontos para que você mantenha a parte 
traseira da cadeira segura e evitar uma queda ou acidente. Cer-
tifique-se de que as alças para empurrar não vão girar ou deslizar.

4. Para evitar danos às suas costas, mantenha uma boa 
postura e uma mecânica corporal adequada. Quando levantar ou 
apoiar o usuário, ou inclinar a cadeira, dobre seus joelhos ligeira-
mente e mantenha as costas o mais vertical e reta possível.

5. Relembre o usuário de inclinar-se para trás quando você 
inclinar a cadeira para trás.

6. Quando você descer uma calçada ou um degrau, abaixe 
lentamente a cadeira em um movimento fácil. Não deixe a ca-
deira cair ao chão nos últimos centímetros. Isso pode danificar a 
cadeira ou ferir o usuário.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

V.   ADVERTÊNCIAS GERAIS

H.  TERRENO

I.  USO NA RUA

J.  SEGURANÇA DO VEÍCULO 
AUTOMOTIVO

K.  QUANDO PRECISAR DE AJUDA



8

ADVERTÊNCIA

O ponto em que a cadeira se inclina para frente, para trás 
ou para o lado depende do seu centro de gravidade e sua esta-
bilidade. Como sua cadeira já está configurada, as opções sele-
cionadas e as mudanças que você fizer podem causar riscos de 
quedas ou acidentes.

1.  Os ajustes mais importantes são:

a. A posição das rodas traseiras. Quanto mais você mover 
as rodas traseiras para frente, maior a probabilidade de sua cadeira 
tombar para trás.

b. A posição do trasnporte.

2.  O Centro de Gravidade é também afetado por:

a. Uma alteração nas configurações da cadeira, incluindo:

• Altura e ângulo do assento.

• Ângulo do encosto.

b. Uma alteração em sua postura corporal, posição ou dis-
tribuição de peso.

c.  Condução da cadeira em rampas ou inclinações.

d.  Uso de mochilas ou outras opções, e a quantidade de 
peso adicional.

3.  Para reduzir os riscos de acidentes:

a.   Consulte o seu médico, enfermeira ou terapeuta para 
descobrir qual eixo e posição do rodízio giratório é melhor para 
você.

b. Consulte o seu fornecedor autorizado antes de modificar 
ou ajustar esta cadeira. Esteja ciente de que você pode precisar 
fazer outras mudanças para corrigir o centro de equilíbrio.

c. Peça a ajuda de alguém até conhecer os pontos de 
equilíbrio de sua cadeira e aprender a evitar quedas.

d. Use tubos anti-inclinação.

e. Nunca permita a presença de um segundo ocupante es-
calado ou em pé sobre um componente da cadeira.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

Seu peso pode mudar se você se vestir ou trocar de roupa 
enquanto estiver sentado na cadeira.

Para reduzir o risco de quedas ou acidentes:

1. Gire as rodas dianteiras até que estejam o mais à frente 
possível. Isto faz com que a cadeira fique mais estável.

2. Trave os tubos anti-inclinação no lugar. (Se a cadeira não 
tem tubos anti-inclinação, volte-se contra a parede e trave as duas 
rodas traseiras).

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros

Devido à capacidade de ajustar e mudar o centro de gravi-
dade resultar em uma inclinação da cadeira, tal como do usuário, 
não realize rotações bruscas com a cadeira de rodas IRIS.

“Empinar” significa: Girar as rodas traseiras de sua cadeira, 
enquanto as rodas dianteiras estiverem no ar. É perigoso fazer 
isso, pois podem ocorrer quedas ou acidentes.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

ADVERTÊNCIA

Obstáculos e perigos nas vias (como buracos e pavimentos 
quebrados) podem danificar a sua cadeira e causar quedas, aci-
dentes ou perda de controle.

Para evitar esses riscos:

1. Mantenha-se em alerta para perigos – verifique a área 
bem à frente de sua cadeira enquanto você monta.

2. Verifique se as áreas do chão onde vive e trabalha são 
livres de obstáculos.

3. Remova ou cubra faixas de limite entre os quartos.

4. Instale uma rampa na porta de entrada ou de saída. Cer-
tifique-se de que não há uma queda na parte inferior da rampa.

5. Para ajudar a corrigir seu centro de equilíbrio:

VI. AVISOS: QUEDAS E ACIDENTES

A.  CENTRO DE GRAVIDADE B. VESTIR-SE OU MUDAR DE ROUPAS

C.  EMPINA

D.  OBSTÁCULOS
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ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

Tenha muito cuidado ao mover sua cadeira para trás. Sua 
cadeira é mais estável quando impulsionada para frente. Pode-se 
perder o controle e tombar se uma roda traseira bater em um 
objeto e deixar de rodar.

1.  Impulsione sua cadeira lenta e suavemente.

2.  Se sua cadeira possuir tubos contra acidentes, trave-os.

3.  Pare com frequência e verifique se o caminho não possui 
obstáculos.

Se você não seguir estas advertências pode ocorrer algum 
dano à sua cadeira, queda, acidente ou perda de controle e 
provocar danos severos ao usuário ou a outras pessoas.

Conduzir em declives, o que inclui rampas ou ladeiras, altera 
o centro de equilíbrio de sua cadeira. A cadeira é menos estável 
quando está em uma posição angular. Tubos anti-inclinação podem 
não impedir quedas ou acidentes nesses casos.

1. Não use a sua cadeira em uma ladeira com mais de 10% 
de inclinação. (A inclinação de 10% significa: um pé em elevação 
para cada dez metros de comprimento de declive).

2. Sempre siga em linha reta para cima e para baixo, con-
forme possível. (Não “pegue atalhos” em uma ladeira ou rampa).

3. Não vire ou mude de direção em uma ladeira.

4. Sempre fique no centro da rampa. Certifique-se de que 
a rampa é grande o suficiente para que você não corra o risco de 
derrubar uma das rodas no canto da rampa.

5. Não pare em uma encosta íngreme. Se você parar, pode 
perder o controle de sua cadeira.

6. NUNCA use as travas das rodas traseiras para tentar re-
tardar ou parar a sua cadeira. Isto poderá tombar a sua cadeira e 

Se você se esticar ou se inclinar, isso irá afetar o 
centro de equilíbrio de sua cadeira, fazendo com que 
você caia ou tombe. Em caso de dúvida, peça ajuda ou 
use um dispositivo para estender seu alcance.

1. NUNCA se estique ou se incline caso precise mudar o 
seu peso para os lados ou levantar-se do assento.

2. NUNCA se estoque ou se incline caso precise avançar 
em seu lugar para fazê-lo. Sempre mantenha as nádegas em con-
tato com o encosto.

3. NUNCA se estique com ambas as mãos (você pode 
não ser capaz de se segurar para evitar uma queda se a cadeira 
inclinar).

4. NUNCA se estique ou se incline para trás a menos que 
sua cadeira esteja com os tubos anti-inclinação travados no lugar.

5. NÃO se estique ou se incline sobre a parte superior do 
encosto. Isso pode danificar um ou ambos os tubos de encosto e 
fazer com que você caia.

6. Se você precisar se esticar ou se inclinar:

a. Não  trave as rodas traseiras. Isso cria um ponto de in-
clinação e é provável que cause uma queda ou um acidente.

b.  Não coloque pressão sobre os apoios de pés.

NOTA - Inclinar-se para frente com pressão sobre os apoios 
de pés pode causar uma inclinação na cadeira caso você se incline 
demais.

c. Mova sua cadeira para o mais próximo possível do objeto 
que você deseja alcançar.

d. Não tente pegar um objeto no chão, estendendo-se en-
tre os joelhos. É menos provável que você caia, se se inclinar pela 
lateral de sua cadeira.

e. Gire as rodas dianteiras até que estejam o mais à frente 
possível. Isto faz com que a cadeira fique mais estável.

NOTA - Para fazer isso: Mova sua cadeira passando à 
frente do objeto que você quer alcançar, em seguida, 
se posicione ao lado dele. Voltar para trás irá girar as 
rodas para frente.

f. Segure firmemente a roda traseira ou o apoio de braços 
com uma mão. Isto ajudará a prevenir uma queda caso a cadeira 
se incline

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

VI.   AVISOS: QUEDAS E ACIDENTES
a. Incline seu tronco um pouco para a frente quando passar 

sobre um obstáculo.

b. Pressione a parte superior de seu corpo para trás enquan-
to passa de um nível superior a um nível inferior.

6. Se a cadeira tiver tubos anti-inclinação, trave-os no lugar 
antes de passar por um obstáculo.

7. Mantenha ambas as mãos sobre os aros propulsores con-
forme passa por cima de um obstáculo.

8. Nunca empurre ou puxe um objeto (como móveis ou 
um batente da porta) para impulsionar sua cadeira.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

E.  ESTICANDO OU INCLINANDO
F.  VOLTANDO DE RÉ

G. RAMPAS, INCLINAÇÕES 
E LADEIRAS
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fazer você perder o controle.

7. Cuidado com:

a. Superfícies molhadas ou escorregadias.

b. Uma alteração no grau de uma inclinação (ou de uma bor-
da, colisão, ou depressão). Estes fatores podem causar uma queda 
ou acidente.

c. Uma diminuição na parte inferior de um declive. Uma 
pequena diminuição de ¾ polegadas pode parar um rodízio gi-
ratório dianteiro e fazer com que a cadeira se incline para frente.

 8. Para reduzir o risco de uma queda ou de acidente:

a. Incline ou pressione o seu corpo para cima. Isto irá te aju-
dar a se ajustar à mudança do centro de equilíbrio, causada pela 
inclinação ou declive. 

b. Mantenha pressão sobre os aros de propulsão para con-
trolar a sua velocidade em uma ladeira íngreme. Se você for muito 
rápido, pode perder o controle.

c. Peça por ajuda sempre que precisar.

9.  Rampas em casa e no Trabalho - Para sua segurança, as 
rampas em casa e no trabalho devem atender todos os requisitos 
legais para a sua área. Recomendamos:

a. Largura: Pelo menos quatro metros de largura.

b. Corrimão: Para reduzir o risco de uma queda, as laterais 
da rampa devem possuir corrimãos (ou bordas elevadas, com pelo 
menos, três centímetros de altura).

c. Inclinação: Não mais do que 10%.

d. Superfície: Plana e lisa, com um tapete fino ou outro mate-
rial antiderrapante. (Certifique-se de que não haja protuberâncias, 
lombadas, ou depressão).

e. Escoramento: As rampas devem ser resistentes. Você 
pode precisar de escoramento para que as rampas não “curvem” 
quando você estiver sobre elas.

f. Evite uma queda: Você pode precisar de uma seção na par-
te superior ou inferior para suavizar a transição.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

VI.   AVISOS: QUEDAS E ACIDENTES

É perigoso fazer a transferência por conta própria. É 
necessário um bom equilíbrio e agilidade.  Esteja ciente de que ex-
iste um momento durante cada transferência em que o assento da 
cadeira de rodas não estará abaixo de você.

Para evitar uma queda:

1. Trabalhe com seu terapeuta para aprender métodos 

ADVERTÊNCIA

seguros.

a. Aprenda a posicionar o seu corpo e a se sustentar 
durante uma transferência.

b. Peça a ajuda de alguém até aprender a fazer uma 
transferência segura sozinho.

2. Trave as rodas traseiras antes de fazer a transferência. Isso 
mantém as rodas traseiras fixas.

NOTA- Isto não irá evitar que a sua cadeira deslize para 
longe de você ou tombe.

 3. Certifique-se de manter os pneus pneumáticos 
inflados corretamente. A baixa pressão dos pneus pneumáticos 
pode permitir que as travas da roda traseira escorreguem.

 4. Mova sua cadeira o mais próximo possível do as-
sento para o qual você está se transferindo. Se possível, use uma 
placa de transferência.

 5. Girar as rodas dianteiras até que estejam o mais à 
frente possível.

 6. Se puder, remova ou gire os apoios de pé para fora 
do caminho.

a. Verifique se o seu pé não ficará preso no espaço entre os 
apoios de pés.

b. Evite colocar peso sobre os apoios de pés, pois isso pode 
causar inclinamento da cadeira.

7. Certifique-se de que os apoios de braços estão fora do 
caminho e não vão interferir.

8. Transfira-se para trás no assento o máximo que puder. 
Isso irá reduzir o risco da cadeira tombar ou se afastar de você.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

1. Toda pessoa que te ajudar deve ler e seguir os avi-
sos do capítulo “Para uma utilização segura” (Seção VII) e “Para 
Cuidadores” (Seção V, parte K).

2. Não tente subir ou descer calçadas ou degraus sozinho.

3. Destrave e gire os tubos anti-inclinação para que eles não 
interfiram.

4. Não tente subir em uma calçada ou degrau alto a menos 
que receba ajuda. Isso pode fazer com que a sua cadeira ultrapasse 
o ponto de equilíbrio e tombe.

5. Suba ou desça por guias e degraus em linha reta. Se você 
subir ou descer em um ângulo, é provável que haja uma queda 
ou acidente.

ADVERTÊNCIA

H.  TRANSFERÊNCIA 

I.  CALÇADAS E DEGRAUS
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6. Esteja ciente de que o impacto ao descer de uma calçada 
ou degrau pode danificar a sua cadeira ou soltar os parafusos.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

VI.   AVISOS: QUEDAS E ACIDENTES

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

K.  ESCADAS ROLANTES

1. NUNCA utilize esta cadeira em escadas, a menos que 
você tenha alguém para ajudá-lo. Se o fizer, pode causar uma 
queda ou acidente.

2. As pessoas que te ajudam devem ler e seguir as advertên-
cias “para cuidadores” (Seção V, parte K), e “Para uma utilização 
segura” (Seção VII).

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

Preparando-se para realizar a inclinação:

• Sempre verifique se os braços do usuário estão estáveis 
sobre os apoios de braços ou dentro deles.

• Sempre verifique se as pernas do usuário estão são es-
táveis no apoio para os pés / apoio de pernas.

• Nunca coloque as mãos, pés ou objetos estranhos no 
mecanismo de inclinação.

• Nunca puxe ou impulsione a cadeira com o assento in-
clinado para frente.

• Nunca adicione acessórios à cadeira que não sejam espe-
cificamente projetados para a IRIS.

• Nunca ultrapasse uma posição inclinada, que alinha o en-
costo Paralelamente ao chão.

Siga estes passos para ajudar um usuário a descer 
por uma calçada ou um único degrau, indo para TRÁS:

1. Posicione-se na parte traseira da cadeira.

2. A alguns metros antes de atingir o limite da calçada ou 
degrau, vire a cadeira e puxe-a para trás.

3. Olhando por cima do ombro, volte cuidadosamente até 
que esteja fora da calçada ou degrau, com um pé no nível mais 
baixo.

4. Puxe a cadeira em sua direção até que as rodas traseiras 
alcancem a borda da calçada ou degrau. Em seguida, permita que 
as rodas traseiras rolem lentamente para o nível mais baixo.

5. Quando as rodas traseiras estiverem seguras no nível mais 
baixo, incline a cadeira de volta para o seu ponto de equilíbrio. 
Isso vai levantar as rodas para fora da  calçada ou degrau.

6. Mantenha a cadeira em equilíbrio e dê pequenos passos 
para trás. Vire a cadeira até as rodas frontais inferiores atingirem 
suavemente o chão.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

Antes de auxiliar um usuário, 
não deixe de ler as advertências 
“para os cuidadores” na Seção 
V, parte K, e siga todas as in-
struções aplicáveis. Esteja ciente 
de que você terá que aprender 
métodos seguros mais adequa-
dos às suas habilidades.

NUNCA use esta cadeira em uma escada rolante, 
mesmo com um cuidador. Caso o faça, poderá causar 
quedas e acidentes.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

VII. AVISOS: PARA O USO SEGURO

J. ESCADAS

A. USO DE INCLINAÇÃO

B. DESCER POR UMA CALÇADA OU 
UM ÚNICO DEGRAU
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ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

F.  MANUTENÇÃO

G. USO NO TRÂNSITO

1. Use pelo menos dois ajudantes para mover uma cadeira 
com o usuário por escadas.

2. Mova a cadeira e o usuário virados PARA TRÁS enquanto 
sobe as escadas.

3. A pessoa na parte de trás está no controle. Ele ou ela 
inclinará a cadeira de volta ao seu ponto de equilíbrio.

4. Um segundo assistente na frente deve agarrar firme-
mente o gancho ou uma parte mais dianteira do trilho do assento 
e levantar a cadeira sobre um degrau de cada vez.

5. Assim que os ajudantes passarem para o próximo degrau, 
repita a operação em cada degrau, até chegar ao destino.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

1. Use pelo menos dois ajudantes para mover uma cadeira 
com o usuário por escadas abaixo

2. Mova a cadeira e o usuário virados PARA FRENTE en-
quanto desce as escadas.

3. A pessoa na parte traseira está no controle. Ele ou ela 
inclinará a cadeira de volta ao seu ponto de equilíbrio, e irá rolar 
as rodas traseiras até a borda do degrau superior.

4. Um segundo assistente fica no terceiro degrau, a partir 
do topo, e deve agarrar firmemente o gancho ou uma parte mais 
dianteira do trilho do assento. Ele ou ela deverá abaixar a cadeira 
um degrau de cada vez, permitindo que as rodas traseiras rolem 
sobre a borda da escada.

5. Assim que os ajudantes passarem para o próximo degrau, 
repita a operação em cada degrau, até chegar ao destino.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

1. Inspecione e mantenha esta cadeira estritamente de 
acordo com o gráfico na seção XI. Manutenção.

2. Se você detectar um problema, certifique-se de acertar 
ou reparar a cadeira antes do uso.

3. Pelo menos uma vez por ano, faça uma inspeção com-
pleta, com verificação de segurança e serviço de sua cadeira feita 
por um fornecedor autorizado.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros. Para informações de manutenção adicionais, consulte 
a seção XI: Manutenção.

Consulte também a seção VIII, parte N, e seção V, parte J 
para a opção adicional de transporte e advertências de veículos 
automotivos.

1. Se possível e viável, o usuário deve se transferir para o 
assento Original do Fabricante e usar a restrição do veículo.

2. Se a cadeira de rodas é usada para transporte, o mesmo 
deverá ser realizado em uma posição do assento voltada para 
frente.

3. O usuário não deve pesar mais de 114 Kg com a IRIS 
Quickie e não mais de 160 Kg com a opção reforço. O usuário 
não deve pesar mais de 75 Kg com a IRIS Zippie. 

VII. AVISOS: PARA O USO SEGURO

ADVERTÊNCIA

Siga estes passos para ajudar um usuário a subir por uma 
guia ou um único degrau, indo para FRENTE:

1. Posicione-se na parte traseira da cadeira.

2. Veja a calçada e incline a cadeira em cima das rodas tra-
seiras para que as rodas frontais passem pela calçada ou degrau.

3. Avançe, colocando as rodas da frente no nível superior 
assim que você se certificar de que estão além da calçada.

4. Continue indo para frente até que as rodas traseiras en-
trem em contato com a calçada ou degrau. Levante a cadeira e 
role as rodas traseiras ao nível superior.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

C. SUBINDO UMA CALÇADA OU 
DEGRAU ÚNICO

D. SUBIR POR ESCADAS

E.  DESCER POR ESCADAS

A

B
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ADVERTÊNCIA

Tubos anti-inclinação podem ajudar a evitar que sua cadeira 
tombe para trás na maioria das condições normais.

1. A Sunrise recomenda o uso de Tubos anti-inclinação:

a. A MENOS que você seja um usuário habilidoso e tenha 
certeza de que não corre risco de tombar.

b. Cada vez que você modificar ou ajustar a sua cadeira. A 
mudança pode facilitar a inclinação para trás. Use tubos anti-in-
clinação até se adaptar à mudança e tenha certeza de que não 
corre risco de tombar.

2. Quando travados no lugar (na posição “baixa”), os tubos 
anti-inclinação devem estar a 1 1/2 e 2 polegadas do chão.

a. Se estiverem muito altos, eles não poderão impedir uma 
queda.

b. Se forem ajustados muito baixos, eles poderão “esbarrar” 
nos obstáculos esperados em condições normais de uso. Se isso 
ocorrer, você pode cair ou sua cadeira pode virar.

  3. Mantenha os tubos anti-inclinação travados no lugar, a 
menos que:

a. Você possua um ajudante, ou

b. Você precise subir ou descer uma calçada, ou superar um 
obstáculo, e pode fazê-lo com segurança sem os tubos. Nesse 
tempo, certifique-se de que os tubos anti-inclinação estão altos, 
fora do caminho.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

5. Utilize apenas com sistemas de fixadores de cadeira 
de rodas e restritores de movimento dos ocupantes (WTORS), 
que foram instalados de acordo com as instruções do fabricante 
e SAE J2249.

6. Anexe os WTORS aos pontos de fixação de acordo 
com as instruções do fabricante e SAE J2249.

7. Anexe os restritores de movimento do ocupante, de 
acordo com as instruções do fabricante e SAE J2249.

8. Se a cadeira estiver equipada com a opção de encosto 
dinâmico, o recurso de trava, conforme mostrado abaixo, deve 
estar travado em ambos os cabos de pressão antes do trans-
porte da cadeira.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, 
acidentes ou perda de controle e causar ferimentos graves a 
você ou a outros.

NOTA - Para obter uma cópia do SAE J2249 para sistemas 
de fixadores de cadeira de rodas e restritores de movi-
mento dos ocupantes para uso em veículos motorizados, 
entre em contato com: SAE International, unidade 400 
Commonwealth, Warrendale, PA 15096 • (412) 776-4970.

VIII. ADVERTÊNCIAS: COMPONENTES E OPÇÕES

ADVERTÊNCIA

Os apoios de braços não suportam o peso desta cadeira.

1. NUNCA levante a cadeira pelos apoios de braços. Eles 
podem se soltar ou quebrar.

2. Levante esta cadeira apenas por partes não destacáveis 
da estrutura principal.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, 
acidentes ou perda de controle e causar ferimentos graves a 
você ou a outros.

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

1. Sempre mantenha as mãos afastadas do mecanismo 
de travas, situado na parte inferior dos cabos do encosto, ao 
dobrar as costas para baixo ou ao puxá-las para cima.

2. Mantenha sempre os dedos afastados do interior da 
dobradiça ao reajustar o cabo tipo carrinho ajustável

Muitos dos parafusos, cavilhas e porcas desta cadeira são 
especiais, de alta resistência. O uso de fixadores inadequados 
pode causar falhas na cadeira.

1. Use SOMENTE fixadores fornecidos por um distribuidor 
autorizado (ou os do mesmo tipo e força, como indicado pelas 
marcações nas cabeças).

VII. AVISOS: PARA O USO SEGURO

A. TUBOS ANTI-INCLINAÇÃO
(opcional) B. APOIO PARA OS BRAÇOS

C.  CABO TIPO CARRINHO

D.  FIXADORES

C

LockedUnlocked
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ADVERTÊNCIA

Não instale um acionamento eletrônico ou um aux-
iliar de energia em qualquer cadeira de rodas Quickie ou 
Zipie. Se o fizer:

1. Vai afetar o centro de equilíbrio de sua cadeira e pode 
causar quedas ou acidentes.

2. Vai alterar a estrutura e anular a garantia.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

VIII. AVISOS: COMPONENTES E OPCIONAIS
2. Fixadores super ou sub-apertados podem falhar ou causar 

danos às peças da cadeira.

3. Se parafusos ou porcas se soltarem, aperte-os assim que 
puder.

Se você deixar de prestar at enção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

ADVERTÊNCIA

Os apoios para os pés não suportam o peso da cadeira

1. No ponto mais baixo, os apoios para os pés devem estar 
a pelo menos 2 1/2 polegadas do chão. Se forem ajustados muito 
baixos, podem “se chocar” em obstáculos esperados durante o uso 
comum. Isto pode causar uma parada repentina na cadeira, fazen-
do-a tombar para frente.

2. Para evitar um deslizamento ou uma queda durante a 
transferência:

a. Verifique se o seu pé não está “pendurado” ou preso no 
espaço entre os apoios de pés.

b. Evite colocar peso sobre os apoios de pés, pois a cadeira 
pode pender para a frente.

3. NUNCA levante a cadeira pelos apoios de pés. Os apoios 
de pés irão se soltar e não suportarão o peso da cadeira. Levante 
esta cadeira apenas por partes não destacáveis da estrutura prin-
cipal.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

E. APOIOS PARA OS PÉS

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

O enchimento adequado prolonga a vida útil de seus pneus 
pneumáticos e torna mais fácil o uso de sua cadeira.

1. Não use esta cadeira se algum dos pneus pneumáticos 
estiver pouco ou muito inflado. Verifique semanalmente se o nível 
de pressão está correto, conforme indicado na lateral do pneu.

2. A baixa pressão em um pneu traseiro pode fazer com que 
a trava da roda desse lado deslize e permita que a roda gire quando 
você menos espera.

3. A baixa pressão em qualquer um dos pneus pode fazer 
com que a cadeira vire para o lado e resultará em uma perda de 
controle.

4. Pneus muito inflados podem estourar.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

Use os cintos de posicionamento apenas para ajudar a apoiar 
a postura do usuário. O uso inadequado destes cintos pode causar 
ferimentos graves ou a morte do usuário.

1. Verifique se o usuário não corre o risco de deslizar no 
assento da cadeira de rodas. Se isso ocorrer, o usuário pode sofrer 
compressão torácica ou sufocamento, devido à pressão dos cintos.

2. Os cintos devem ser confortáveis, mas não tão apertados 
a ponto de interferirem na respiração. Você deve ser capaz de de-
slizar sua mão aberta e plana entre o cinto e o usuário.

3. Um cinto pélvico ou um dispositivo similar pode ajudar a 
evitar que o usuário escorregue no assento. Consulte o médico, 
enfermeira ou terapeuta do usuário para descobrir se o mesmo 
precisa de tal dispositivo.

4. Use cintos de posicionamento apenas com um usuário 
que pode cooperar. Certifique-se de que o usuário pode remover 
facilmente os cintos em caso de emergência.

5. Nunca use Cintos de Posicionamento:

a. Como um sistema de restrição do paciente. Uma restrição 
requer a ordem de um médico.

b. Em um paciente que está em coma ou inquieto.

c. Como um dispositivo de restrição dos veículos au-
tomóveis. Em caso de parada súbita ou acidente, o usuário pode 
ser arremessado para fora da cadeira. Os cintos de segurança da 
cadeira de rodas não irão impedir isto, e outras lesões podem re-
sultar dos cintos ou correias.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

F. PNEUS PNEUMÁTICOS 

G. CINTOS DE POSICIONAMENTO 
(opcional)

H. ACIONAMENTO ELETRÔNICO
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ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

Quando tiver a ajuda de um cuidador, certifique-se de que a 
cadeira está com as alças para empurrar.

1. As alças para empurrar fornecem pontos seguros para um 
cuidador segurar a parte traseira da cadeira, evitando quedas ou 
acidentes. Certifique-se de usar as alças para empurrar quando tiver 
a ajuda de um cuidador.

2. Certifique-se de que os fixadores das alças para empurrar 
não vão girar ou deslizar.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

Quando tiver a ajuda de um cuidador, certifique-se de que 
a cadeir1. Não use esta cadeira a menos que esteja certo de que 
ambos os eixos traseiros de liberação rápida estão travados. Um 
eixo destravado pode soltar-se durante o uso e causar uma queda.

2. Um eixo não está travado até que o botão de liberação 
rápida saia completamente. Um eixo destravado pode soltar-se du-
rante o uso e causar uma queda, acidente ou perda de controle, e 
causar ferimentos graves a você ou a outros.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

Uma mudança na configuração das rodas traseiras irá afetar o 
centro de equilíbrio de sua cadeira.

1. Quanto mais você mover os eixos traseiros para frente, 
maior será a probabilidade de a cadeira tombar para trás.

2. Consulte o seu médico, enfermeira ou terapeuta para en-
contrar a melhor configuração do eixo traseiro para a sua cadeira. 
Só altere a configuração se tiver certeza de que não corre risco 
de tombar.

3. Ajuste os freios das rodas traseiras depois de fazer qualquer 
alteração nos eixos traseiros.

a. Se você não fizer isso, os bloqueios podem não funcionar.

b. Certifique-se de que os braços das travas cobrem, pelo 
menos, 1/8 polegadas dos pneus, quando fechadas.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

As travas das rodas traseiras não são projetadas para retardar 
ou parar uma cadeira de rodas em movimento. Use-as apenas para 
evitar que as rodas traseiras rolem quando sua cadeira estiver em 
uma parada completa.

1. NUNCA use as travas das rodas traseiras para tentar 
retardar ou parar a sua cadeira em movimento. Se o fizer, pode 
perder o controle.

2. Para evitar que as rodas traseiras girem, sempre trave am-
bas as travas das rodas traseiras quando se transferir para, ou a 
partir de sua cadeira.

3. A baixa pressão em um pneu traseiro pode fazer com que 
a trava da roda desse lado escorregue, permitindo que a roda gire 
quando você não espera.

4. Certifique-se de que os braços das travas cobrem, pelo 
menos, 1/8 polegadas dos pneus, quando fechadas. Se não fizer 
isso, as travas podem não funcionar.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

O uso de um sistema de assento não aprovado pela Sunrise 
pode alterar o centro de equilíbrio desta cadeira. Isso pode fazer 
com que a cadeira tombe.

1. Não altere o sistema de assento de sua cadeira a menos 
que consulte o seu fornecedor autorizado primeiro.

2. O uso de um sistema não-validado (cadeira de rodas básica 
e assentos), como um assento em um veículo motorizado, pode 
resultar em aumento do risco de lesão grave ou morte em um 
acidente de veículos.

• Apenas um sistema completo (cadeira de rodas básica e 
assentos) pode ser validado para utilização como um assento de 
um veículo motorizado.

• O assento fornecido pode ou não ser adequado para uti-
lização como um assento em um veículo motorizado, em combi-
nação com a cadeira de rodas básica.

• Antes de utilizar este sistema como um assento em um veí-
culo motorizado, você deve verificar se o fabricante do assento va-
lidou o mesmo em combinação com esta cadeira de rodas básica.

VIII.  AVISOS: COMPONENTES E OPCIONAIS

I.  ALÇAS PARA EMPURRAR

J.  EIXOS DE LIBERAÇÃO RÁPIDA

K.  EIXOS TRASEIROS

L.  TRAVAS DAS RODAS TRASEIRAS

M.    SISTEMAS DE ACENTO 
MODIFICADO
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VIII.  AVISOS: COMPONENTES E OPCIONAIS

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

Nunca utilize esta cadeira de rodas 
como assento de um veículo motor-
izado, a menos que todos os compo-
nentes sejam removidos do suporte da 
bateria, e devidamente acondiciona-
dos separadamente no veículo.

Sempre contate o Serviço Técnico 
antes de instalar ou remover os com-
ponentes do suporte da bateria para 
obter os locais corretos de montagem 
das escoras de braço, dos cilindros de 
transporte e dos suportes de rodízio.

O peso combinado do usuário, mais os 
componentes do suporte, da bateria 
e do ventilador, não devem exceder 
75 kg no IRIS Zippie, 114 kg no IRIS 
Quickie e 159 kg nas opções reforça-
das

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

• Antes de utilizar este sistema como um assento em um 
veículo motorizado, você deve ler e cumprir todas as instruções 
de uso fornecidas por ambos, a Sunrise Medical e o fabricante do 
assento, bem como as instruções do fabricante para a utilização de 
qualquer outro componente ou acessório.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

1. Utilize apenas sistemas de fixadores de cadeira de rodas 
e restritores de movimento dos ocupantes (WTORS), que aten-
dem os requisitos da Prática Recomendada SAE J2249 - sistemas 
de fixadores de cadeira de rodas e restritores de movimento 
dos ocupantes para uso em veículos motorizados. Não utilize 
WTORS projetados para depender da estrutura da cadeira de 
rodas para transferir as cargas de retenção dos ocupantes do veí-
culo.

2. A cadeira de rodas foi testada dinamicamente em um 
modo frontal para um teste de impacto frontal de 30 mph. Por-
tanto, ela deve ser virada para frente durante o transporte.

3. A fim de reduzir o potencial de lesões aos ocupantes do 
veículo, acessórios montados, tais como bandejas e equipamen-
tos respiratórios, devem ser retirados e fixados separadamente.

4. Suportes posturais e dispositivos de posicionamento não 
devem ser usados para retenção dos ocupantes.

5. Não altere ou substitua peças da estrutura da cadeira de 
rodas, bem como de seus componentes ou assento.

6. Paradas súbitas ou impactos podem danificar a estrutura 
de sua cadeira. Cadeiras envolvidas em tais incidentes devem ser 
substituídas.

Se você deixar de prestar atenção a essas advertências, 
poderá causar danos à sua cadeira, podendo ocorrer quedas, ac-
identes ou perda de controle e causar ferimentos graves a você 
ou a outros.

NOTA- O suporte de ventilação é disponível apenas no 
IRIS Quickie.

NOTA - Esta opção só é compatível com cadeiras de 
rodas com uma altura mínima do chão até o assento 
de 38 cm.

NOTA - Os componentes do suporte da bateria não 
são compatíveis com a opção de Trava de Rodas do 
Assistente ou liberação da inclinação do pé.

N.  OPÇÃO PARA USO NO TRÂNSITO

O.  SUPORTE PARA VENTILADOR E 
BATERIA
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IX.  CONFIGURAÇÃO E AJUSTE

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

NOTA- Suportes de 60 ° só estão disponíveis na Zippie IRIS.

1.  Instalação

a.  Coloque o pino do eixo dentro/fora no tubo receptor da estrutura frontal, com o apoio de 
pés virado para fora da estrutura. ( 1 -A)

b.  Gire o apoio de pés para dentro até que se encaixe no parafuso de travamento. (  1-B)

2.  Remoção

a.  Para remover os apoios de pés, aperte a trava de liberar.

b.  Gire os apoios de pés para dentro e levante-os. Ou, puxe a trava de liberar e gire os apoios 
para fora.

3.  Ajuste de altura

NOTA- É recomendado que você mantenha um mínimo de 2,0 centímetros entre 
o ponto mais baixo do apoio de pés e o chão.

a. Desaperte o parafuso (C), utilizando uma chave sextavada de 3/16 polegadas.

b. Deslize os apoios de pés para cima ou para baixo dentro do tubo para atingir a altura 
desejada.

c. Aperte o parafuso. Use um ajuste de torque de 144 in./lbs. (16,27 Nm).

1. Instalação

Deslize o pino de eixo (G) dentro do receptor (H) do tubo frontal da estrutura até que se 
encaixe e trave no lugar.

2. Remoção

Para remover os apoios de pés, empurre a trava de liberação (I) ao levantar os apoios para 
os pés do receptor.

3. Ajuste de altura, montagem frontal

a. Solte e remova o parafuso de retenção (J) no suporte de montagem dos apoios de pés.

b. Posicione a estribo para cima ou para baixo nos furos do tubo de suporte.

c. Reinsira o parafuso e aperte-o.

3

1

1

2

2

NOTA - Configurar a cadeira de rodas sobre uma mesa ou sobre uma superfície plana, como uma mesa de 
trabalho, ajuda a tornar estes procedimentos mais fáceis.

NOTA SOBRE A CONFIGURAÇÃO DE TORQUE- A configuração de torque é o aperto ideal que deve ser feito 
em um fixador em particular. Uma chave de torque, com medidas em in./lbs. deve ser usada para apertar os 
parafusos da cadeira de rodas Quickie / Zippie. Salvo disposição em contrário, use um ajuste de torque de 60 
in./ lbs. ao configurar esta cadeira de rodas. 

A.  SUPORTES E APOIOS DE PÉ MÓVEIS 
PARA DENTRO/FORA (60°, 70º, 80°)

B. APOIOS DE PÉS ELEVÁVEIS NA 
CADEIRA REFORÇADA (opcional)

C

2

A

1

B

G

I

J

3

H
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IX.  CONFIGURAÇÃO E AJUSTE 

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

1. Montagem externa

Pode ser montada lateralmente.

2. Montagem intenrna

Pode ser montada no centro.

3. Ajuste de Altura

a. Solte e remova o parafuso de fixação (A) no suporte de montagem do apoio de pés.

b. Deslize o tubo inferior para cima ou para baixo, até atingir a posição desejada e os 
furos no tubo de suporte estejam alinhados.

c. Reinsira o parafuso e aperte.

4. Ajuste do ângulo para o apoio de pés

a. Solte o parafuso de fixação (B) na articulação de ajuste.

b. Posicione o apoio de pés para frente ou para trás, conforme o ângulo desejado.

c. Reaperte o parafuso.

5. Ajuste do ângulo do estribo

a. Solte o parafuso de fixação (C) na articulação de ajuste do estribo.

b. Posicione o estribo para cima ou para baixo no ângulo desejado.

c. Reaperte o parafuso.

1. Instalação ou remoção

Para instalar ou remover os Apoios de pernas articulados (ALR), consulte as instruções para instalação de apoios de pés giratórios.

2. Ajuste de elevação

a. Para levantar o apoio de pernas, eleve-o para a posição desejada. O apoio de pernas vai travar automaticamente no lugar.

b. Para abaixar o apoio de pernas, sentado na cadeira, pressione a alavanca (D) para baixo e abaixe o apoio de pernas para a posição 
desejada. O apoio de pernas vai travar automaticamente no lugar.

3. Ajuste de altura do calço da panturrilha

a.  Gire a fixação do tubo(E) para fora.

b.  Deslize-a para cima ou para baixo.

c.  Gire a fixação de volta na posição desejada.

4. Ajuste de altura com tubo de extensão

a. Remover o parafuso (F) no tubo de suporte.

b. Reposicionar altura do apoio para os pés.

c. Alinhar o grampo do tubo com o parafuso seleccionado.

d. Volte a apertar o parafuso (F).

5

5

4

4 6

6

6

C. APOIO PARA PERNAS COM 
CONTRATURA (opcional)  

D. APOIOS DE PERNAS ARTICULADOS 
(opcional)  C

A

B

4

5

6

7

D

E

F

7
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ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

1. Instalação ou remoção

Para instalar ou remover os apoios de pernas eleváveis (ELR), consulte as instruções 
para instalação de apoios de pés giratórios.

2. Ajuste de elevação

a. Para elevar os apoios de pernas, levante-os para a posição desejada. O apoio de 
pernas vai travar automaticamente no lugar.

b. Para abaixar o apoio de pernas, sentado na cadeira, pressione a alavanca (H) para 
baixo e abaixe o apoio de pernas para a posição desejada. O apoio de pernas vai travar au-
tomaticamente no lugar.

3. Ajuste de altura do calço da panturrilha   

a. Desaperte a porca de retenção (H), situada na parte traseira do conjunto do calço 
da panturrilha.

b. Deslize o conjunto do calço da panturrilha para cima ou para baixo.

c. Aperte a porca na posição desejada. 

4. Ajuste de altura com tubo de extenção

a. Solte os parafusos (I) no tubo de suporte da estrutura.

b. Reposicione a altura dos apoios para os pés.

1. Instalação

a. Remova a capa de proteção (A) do invólucro do rodízio giratório. Retire a tampa 
usando um movimento de vaivém.

b. O conjunto do rodízio é segurado por uma porca (B) e uma anilha (imediatamente 
abaixo da porca). Remova a porca e a anilha.

c. Insira a haste do rodízio (C) no invólucro (D) e coloque as anilhas sobre a haste.

d. Substitua a porca (B) na haste do rodízio e aperte até que toda a peça seja removida, 
em seguida, solte a porca cerca de 1/8 da volta, o que permite uma rotação livre.

e. Recoloque a capa de proteção no invólucro do rodízio giratório.

2. Ajuste de altura

a. Solte e remova o parafuso (F).

b. Posicione o eixo na altura desejada usando os furos na forquilha.

c. Substitua e aperte o parafuso.

d. Repita o processo no outro lado.

NOTA- A estrutura deve ser mantida horizontalmente enquanto a altura é 
ajustada. Consulte a matriz no guia de encomenda para o ajuste apropriado. 
Consulte a Seção S-7 para o ajuste de altura do eixo traseiro.

E.  APOIOS DE PERNAS ELEVÁVEIS 
(opcional)  

F. CONJUNTO DE RODÍZIOS 
GIRATÓRIOS/FORQUILHAS  

IX.  CONFIGURAÇÃO E AJUSTE

8

10

8

8

9

9

H

I

8

9

G

A
B

C

D

F

10
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A

C

B

Receptores eleváveis

11

Receptores padrão

12

IX.  CONFIGURAÇÃO E AJUSTE 

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

11 12

1. Instalação ou remoção

a. O conjunto é mantido firmemente no lugar 
enquanto a alavanca de segurança (A) estiver voltada 
para fora.

b. Puxe a alavanca de segurança frontal (A) para 
soltar.

c. Coloque ou retire os braços.

d. Retorne a alavanca de segurança para a 
posição travada.

2. Ajuste de altura (opcional)

a. Solte a alavanca superior de fixação (C).

b. Ajuste o braço na altura desejada.

c. Retorne a alavanca de segurança para a 
posição travada.

d. Mova os apoios de braços para cima ou para 
baixo para permitir que encaixem no lugar.

3. Apoios de braços que giram para trás (opcional)

a. Solte a alvanca de segurança frontal apenas (A).

b. Vire o apoio de braço para trás, ele permanecerá conectado ao receptor 
traseiro

c. Para retirar completamente o apoio de braço, puxe a alavanca de segurança 
traseira (B) para cima.

d. Mova o apoio de braço para baixo.

e. Retorne a alavanca de segurança para a posição travada.

1.  Instalação

a. Deslize o cabo do braço exterior para o receptor montado na estrutura 
da cadeira de rodas.

b. O apoio do braço vai travar automaticamente no lugar.

2.  Ajuste de altura

a. Gire a alavanca para liberar a segunda parada.

b. Deslize o apoio de braço para cima ou para baixo, até atingir a altura 
desejada.

c. Retorne a alavanca para a posição travada contra o cabo do braço.

d. Empurre o braço até que o cabo do braço superior fique travado firme-
mente no lugar.

3.  Removendo os apoios de braços

a. Gire a alavanca para liberar a primeira parada e retire os apoios de 
braços.

4.  Subsituindo os apoios de braços

a. Deslize o apoio de braços de volta para o receptor.

b. Retorne a alavanca de liberação para a posição travada contra o cabo 
do braço.

5.  Ajustando o receptor dos apoios de braços

Para apertar ou afrouxar o ajuste do cabo do braço externo no receptor: 

a.  Solte os parafusos nas laterais do receptor (9).

b. Com os apoios de braços no receptor, aperte o 
receptor até conseguir o ajuste desejado.

c. Aperte os quatro parafusos.

1. Cabo do braço externo
2. Alavanca de liber-
ação-altura
3. Alavanca de liberação
4. Apoio de braços
5. Barra de transferência
6. Painel lateral
7. Receptor
8. Braçadeira
9. Acessório de ajuste do 
receptor

G. APOIOS DE BRAÇOS 
COM CABOS DUPLOS 

H. APOIOS DE BRAÇOS COM ALTURA 
AJUSTÁVEL (opcional) 13 13a

1

3

6

2

5

97

134

13a
7

8

9
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ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

A. Almofada do apoio 
de braço
B. Alavanca de segu-
rança superior
H. Tubo de elevação 
traseira
I. Manga
J. Braçadeira

1. Para levantá-los e abaixá-los

a.  Solte a alavanca de segurança superior (B).

b. Vire o braço para trás, ele permanecerá conectado ao cabo 
traseiro.

c. Mova o apoio de braço para baixo.

d. A alavanca (B) trava automaticamente no lugar.

2. Ajuste de altura

a. Solte os parafusos (C, D) e remova o tubo de elevação tra-
seiro.

b. Solte os parafusos (E, F) e remova a braçadeira (J).

c. Mova a braçadeira (J) para cima ou para baixo, até atingir a 
posição desejada.

d. Aperte os parafusos (E, F).

e. Instale o tubo de elevação traseiro de volta no lugar e aperte 
os parafusos (C, D).

f. Repita o processo para os outros apoios de braços.

3. Ajuste de ângulo

a. Solte o parafuso (D).

Tubos anti-inclinação são recomendados para todas 
as cadeiras de rodas.

NOTA-Use um ajuste de torque de 120 pol-lbs. 
ao ajustar os tubos anti-inclinação.

1. Inserindo tubos anti-inclinação nos recep-
tores 

a. Pressione o pino de liberação traseira anti-in-
clinação (A), no tubo anti-inclinação, para que os dois pinos 
de liberação sejam inseridos.

b. Insira o tubo anti-inclinação no receptor (B).

c. Gire o tubo anti-inclinação até que o pino fron-
tal de liberação fique saliente através do furo do receptor 
traseiro.

d. Introduza o segundo tubo anti-inclinação do mes-
mo modo.

2. Virando os Tubos Anti-Inclinação para 
cima

Vire os tubos anti-inclinação quando estiver sendo 
empurrado por um cuidador para superar obstáculos ou 
restrições.

a.  Pressione a pino de liberação do tubo anti-in-
clinação traseiro (A).

b. Segure o pino e vire o tubo anti-inclinação para 

cima (C).

c. Solte o pino.

d. Repita o processo com o segundo tubo anti-inclinação.

e. Lembre-se de retornar os tubos anti-inclinação para a posição 
abaixada depois de completar a operação.

3. Ajustando a roda do tubo anti-inclinação  

As rodas do tubo anti-inclinação podem precisar de aumento ou re-
dução no ajuste para atingir uma distância apropriada ao solo (3.8 a 5.1 cm 
(1-1/2 “e 2”).

a.  Pressione o pino de liberação da roda anti-inclinação (D), de modo 
que ele se mova para dentro.

b. Aumente ou diminua a altura usando um dos três furos.

c. Destrave o pino (D).

d. Ajuste a segunda roda do tubo anti-inclinação da mesma maneira. 
Ambas as rodas devem possuir exatamente a mesma altura.

b. Ajuste o apoio do braço no ângulo desejado usando os 
furos predefinidos na placa angular do braço.

c. Aperte o parafuso.

4. Ajuste de comprimento (opcional)

a.  Remova a espuma aderente ou a almofada (A) dos apo-
ios de braços.

b. Solte o parafuso (G) no tubo de elevação ajustável.

c. Reposicione a manga (I) no comprimento desejado.

d. Volte a apertar o parafuso (G).

e. Coloque a espuma aderente ou a almofada de volta no 
lugar.

IX.  CONFIGURAÇÃO E AJUSTE
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IX.  CONFIGURAÇÃO E AJUSTE 

O mecanismo de inclinação é instalado pela Sunrise. 
Dois mecanismos de cabos / gatilhos bloqueam positiva-
mente a cadeira no lugar entre -5 º e 60 º, dependendo da 
configuração. A IRIS Quickie / Zippie tem a capacidade de 
fornecer de 0 º a 5 º de inclinação frontal. NÃO TENTE 
fazer este ajuste. Este ajuste deve ser feito por um fornece-
dor autorizado.

1. Ativando a função de inclinação

a.  Pressionando os gatilhos (C) ao mesmo tempo, desengate o mecanismo de bloqueio e 
permita que o assento e o encosto virem. Solte os gatilhos que travam os balancins no lugar. 

b.  O grau de inclinação do assento pode ser visto no indicador de inclinação (D). 18

c.  Para bloquear a função de inclinação, insira o pino de bloqueio (E) no suporte do gatilho. 

2. Liberação do pedal 

a.  Pressionar o pedal (F) desengata o mecanismo de bloqueio e permite que o assento e o 
encosto virem. Solte o pedal que trava os balancins no lugar.

b. O grau de inclinação do assento pode ser visto no indicador de inclinação (D).

3. Ajuste dos batentes de inclinação

Os ajustes podem ser realizados para limitar a quantidade de movimentos verticais (rotações) 
que a cadeira fornece com os batentes de inclinação 

a.  Solte e remova o parafuso de fixação (H).

b. Ajuste os batentes de inclinação no limite desejado.

c. Cada metade do conjunto de batente de inclinação deve se conectar diretamente com 
a outra parte por meio dos furos no balancim (I), em seguida, fixe-as apertando o parafuso (H).

4. Ajuste do cabo      
NOTA-Não use lubrificantes sobre os componentes ou os conjuntos.

a.  Solte a contraporca (A). 

b. Gire o ajustador do cabo (B) até que a folga seja removida do cabo. Verifique se o pino 
de êmbolo pode se estender e se retrair completamente após o ajuste e se os pinos envolvem o 
balancim quando os gatilhos são liberados.

c. Aperte a contraporca (A).
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1. Ajuste do ângulo

a. Solte o parafuso traseiro (C).

b. Solte e remova o parafuso de ajuste do ângulo (D).

c. Ajuste o encosto no ângulo desejado usando os furos 
pré-definidos.

d. Recoloque e aperte o parafuso frontal (D).

e. Aperte o parafuso traseiro (C).

f. Repita o processo no outro lado.

NOTA IMPORTANTE-O ajuste de cada lado da cadeira deve ser exat-
amente igual.

NOTA - Use um ajuste de torque de 240 pol-lbs ao definir o ajuste do 
ângulo do cabo tipo carrinho.

NOTA – a posição do encosto também pode precisar de ajustes para 
manter um alinhamento e uma estabilidade ideal.
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permitirá que ele gire livremente. Solte os botões de pressão para travar o cabo ajustável na posição desejada.

5. Ajuste de altura

a.  Remova os dois parafusos (F) do tubo do encosto (um de cada lado).

b. Reposicione a altura do encosto.

c. Volte a apertar os dois parafusos (F) na localização desejada.

6. Função de dobrar o encosto

a.  Para dobrar o encosto para baixo, puxe-os pinos de liberação para trás (G) e empurre o encosto para a frente.

b. Para bloqueá-lo de volta na posição, levante o encosto com firmeza até que se encaixe em sua posição original.

2.  Substituição do elastômetro do encosto dinâmico

a.  Retire o parafuso de encaixe (A) e a porca (B).

b. Usando uma chave de fenda comum, levante com cuidado o elastômero (C), conforme mostra-
do.

c. Pressione firmemente o novo elastômero desejado no lugar, e alinhe os furos do elastômero 
com os furos na placa (D).

d. Recoloque e aperte os parafusos removidos anteriormente.

3.  Ativação da trava do encosto dinâmico 

a. Puxe o anel da chave (A) e gire o mecanismo de bloqueio para baixo para destravar o encosto.

b. Gire a trava para cima para bloquear o encosto.

4. Ajuste do ângulo do cabo tipo carrinho 

Pressione os dois botões pretos (E), ao mesmo tempo. Isto irá desengatar o cabo tipo carrinho e 

ADVERTÊNCIA

Se cadeira estiver equipada com a opção de encosto dinâmico, o 
recurso de bloqueio, conforme mostrado na figura 24 deve estar 
na posição de bloqueio em ambos os cabos de pressão antes do 
transportar a cadeira.
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IX. CONFIGURAÇÃO E AJUSTE

Instalação

a.  Pressione o botão (H) no cabo tipo carrinho, de modo que os pinos de liberação entrem 
no tubo.

b. Insira o tubo no receptor do encosto (I) até que a trava do pino sobressaia através do 
furo do receptor.

O mecanismo de gatilho duplo reclinável é instalado pela Sunrise.

Para recliner ou levanter o encosto 

a. Pressione ambos os gatilhos (A), ao mesmo tempo. Solte a trava do encosto dentro da 
escala de 60 °.

b. Para bloquear o sistema de ajuste, introduza o pino de travamento (B) no suporte do 
gatilho. Sempre trave o mecanismo de gatilho duplo reclinável firmemente no lugar após o posi-
cionamento do encosto.

1. Ajuste traseiro

a. Solte e remova os parafusos (C & E), situados na frente da placa de montagem traseira 
em ambos os lados da cadeira.

b. Deslize o encosto ao longo do trilho do assento até atingir a posição desejada.

c. Substitua e aperte os parafusos (C & E) na posição desejada em ambos os lados da cadeira.

NOTA IMPORTANTE - Os ajustes dos lados da cadeira devem ser exatamente 
iguais.

NOTA - Use um ajuste de torque de 120 pol-lbs ao ajustar aprofundidade traseira.

2. Ajuste do receptor do suporte

a.  Solte e remova os parafusos (F) do trilho do assento.

b. Deslize o receptor do suporte (G) no trilho do assento até atingir a posição desejada.

c. Recoloque e aperte os parafusos.

d. Repita o processo do outro lado.

NOTA IMPORTANTE - Estes ajustes também podem exigir um reposicionamento 
do chassi sobre a estrutura da base, consulte a matriz no guia de encomenda para 
saber a localização recomendada.

NOTA IMPORTANTE - Os ajustes dos lados da cadeira devem ser exatamente 
iguais.

NOTA - Use um ajuste de torque de 120 pol-lbs ao ajustar o receptor do suporte.
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A armação do IRIS é construída para acomodar o crescimento, utilizando os componentes 
do kit de crescimento.

Ajuste de largura

a. Remova os parafusos (H) de ambas as extremidades dos tubos de suporte (I) em todos 
os tubos.

b. Substitua os tubos de suporte por outros com comprimento adequado.

c. Aperte os parafusos (H) em cada extremidade.

d. Repita a operação para cada tubo de suporte.

NOTA - Use um ajuste de torque de 200 pol-lbs ao ajustar a largura da armação.

Use um ajuste de torque de 150 pol-lbs ao ajustar a armação base.

O suporte de assento da IRIS é projetado para aceitar o ajuste de profundidade.

Ajuste de profundidade 

a.  Solte e remova todos os parafusos (A).

b. Ajuste o assento para a profundidade desejada.

c. Recoloque e aperte todos os parafusos.

NOTA - Use os buracos que deixam os parafusos o mais longe possível uns dos 
outros.

Ajuste de largura

a. Solte e remova todos os parafusos (B).

b. Ajuste o assento para a largura desejada.

c. Recoloque e aperte todos os parafusos.

a. Posicione a almofada no assento com os ganchos virados para baixo. A borda chanfrada da almofada deve estar na frente.

b. Pressione a almofada firmemente no lugar.
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IX. CONFIGURAÇÃO E AJUSTE

1. Para montar e remover as rodas traseiras (opcio-
nal)

Não use esta cadeira a menos que esteja certo de que ambos 
os eixos de liberação rápida estão travados. Um eixo destravado 
pode soltar-se durante o uso e causar uma queda.

NOTA – O eixo não é travado até que o botão de liber-
ação rápida (A) saia completamente.

2. Para instalar as rodas 

a.  Pressione o botão de liberação rápida (A) totalmente. Isto 
irá liberar a tensão nos rolamentos na outra extremidade.

b. Insira o eixo através do centro da roda traseira (B).

c. Mantenha a pressão sobre o botão (A) enquanto desliza o 
eixo (C) dentro da manga de eixo (D).

d. Solte o botão para travar o eixo na manga. Ajuste o eixo 
caso não trave.

e. Repita os passos no outro lado.

3. Para remover as rodas

a.  Pressione totalmente o botão de liberação rápida (A).

b. Remova as rodas deslizando o eixo (C) para fora da manga 
de eixo (D).

c. Repita os passos no outro lado.

4. Ajuste do eixo das rodas traseiras

As mangas de eixo devem ser mantidas apertadas para um 
funcionamento adequado da cadeira de rodas.

a.  Para ajustar o eixo, você vai precisar de uma chave ¾” (E) 
para conectar as porcas do eixo exterior (D).

b. Você também vai precisar de uma chave 1/2” para alojar os 
rolamentos de esferas (F) na extremidade oposta do eixo, e evitar 
que o eixo gire.

c. Gire a porca do eixo do lado de fora no sentido horário 
para apertá-la.

d. Deve haver um jogo entre zero e dez milésimos de pole-
gadas (0,010 “) apenas.

5. Destribuição de peso

A distribuição do peso entre as rodas dianteiras e traseiras é 
primeiramente ajustada movendo os eixos traseiros para frente ou 

para trás sobre a armação. Mover os eixos PARA FRENTE propor-
ciona uma melhor estabilidade contra acidentes frontais e traseiros.

Mover os eixos PARA TRÁS desloca mais o peso do usuário 
para as rodas traseiras, proporcionando as seguintes vantagens: a 
extremidade da frente da cadeira de rodas se torna mais leve, o 
que reduz o esforço para virar, e com uma curta distância entre os 
eixos, o  raio de giro é reduzido.

6. Ajuste da posição do eixo

a.  Retire as duas rodas da cadeira.

b. Remova os parafusos (G) da placa do eixo (H) em ambos 
os lados da cadeira.

c. Mude a posição da placa do eixo na posição desejada.

d. Insira e aperte os parafusos (G).

NOTA IMPORTANTE - O ajuste de cada lado da cadeira 
deve ser exatamente igual.

NOTA IMPORTANTE - Não tente realizar este ajuste. 
Ele deve ser feito por um

fornecedor autorizado.

NOTA - Use um ajuste de torque de 120 pol-lbs ao ajus-
tar a placa do eixo.

7. Ajuste da altura do eixo

a.  Solte e remova os parafusos (G).

b. Defina a altura de eixo desejada usando os furos na placa 
de eixo (H) em ambos os lados.

c. Recoloque e aperte os parafusos.

NOTA IMPORTANTE - O ajuste de cada lado da cadeira 
deve ser exatamente igual.

NOTA IMPORTANTE - Não tente realizar este ajuste. 
Ele deve ser feito por um

fornecedor autorizado.

NOTA - Use um ajuste de torque de 120 pol-lbs ao ajus-
tar a placa do eixo.

NOTE- A armação deve ser mantida horizontalmente 
enquanto os ajustes de altura são feitos. Consulte a ma-
triz no guia de encomenda para um ajuste apropriado.
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O chassi do IRIS pode ser ajustado em uma variedade de pre-
definições de inclinação.

NOTA IMPORTANTE - Não tente realizar este ajuste. Ele 
deve ser feito por um fornecedor autorizado.

1. Ajuste

a.  Solte e remova os parafusos A e B.

b. Ajuste o chassi nas configurações de alcance desejadas usando 
os furos apropriados. (Veja # 2 e # 3 a seguir.)

c. Recoloque e aperte todos os parafusos. 

NOTA IMPORTANTE - O ajuste de cada lado da cadeira 
deve ser exatamente igual.  

NOTA - Use um ajuste de torque de 120 pol-lbs ao ajustar 
o chassi.

 2. Alcance e configurações- 55° 

 a. -5° a 50°- use os furos C & F

 b. 0° a 55°- use os furos C & E

 c. 5° a 60°- use os furos D & E

 3. Alcance e configurações- 40° 

 a. -5° a 35°- use os furos C & F

 b. 0° a 40°- use os furos C & E

 c. 5° a 45°- use os furos D & E

 4. Substituição do rolamento superior

NOTA - É altamente recomendado substituir os dois cil-
indros superiores dentro de cada conjunto do chassi ao 
mesmo tempo.

Não use lubrificantes em qualquer peça no conjunto. 

a. Solte as duas porcas de suporte dos pinos do êmbolo. 

b.  Solte e remova as porcas do rolamento inferior (K), a porca 
de fixação do chassi (L), e os parafusos da base do suporte (M) em 
ambos os lados. Remova a base do suporte.

c. Deslize a placa do chassi interior (N) em direção ao centro 

da cadeira.

d. Solte e remova ambos os parafusos de cabeça de botão dos 
rolamentos (O).

e. Remova os antigos rolamentos superiores (P) dos eixos (Q) 
e substitua-os por novos rolamentos superiores.

f. Reinstale os eixos de rolamentos superiores (Q) sobre a placa 
do chassi interno (N), instalando os parafusos de cabeça de botão 
(O).

g. Reinstale a placa do chassi (N) no conjunto da armação. 
Recoloque e aperte as porcas (K, L) e os parafusos de suporte (M).

h. Certifique-se de que o pino do êmbolo está centrado e en-
volvido em um furo do balancim, e aperte as porcas dos pinos no 
suporte do êmbolo.

i. Repita o processo do outro lado da cadeira conforme 
necessário.

5. Substituição dos rolamentos inferiores

NOTA - É altamente recomendado substituir os dois cil-
indros inferiores dentro de cada conjunto do chassi ao 
mesmo tempo.

Não use lubrificantes em qualquer peça no conjunto.

a.  Solte as duas porcas de suporte dos pinos do êmbolo.

b.  Solte e remova as porcas do rolamento inferior (K), a porca 
de fixação do chassi (L), e os parafusos da base do suporte (M)

c.  Deslize a placa do chassi interior (N) em direção ao centro 
da cadeira.

d. Retire os rolamentos inferiores antigos (R) da buchas de rola-
mento (S) e substitua-os por novos rolamentos inferiores

e. Reinstale a placa do chassi (N) no conjunto da armação. 
Recoloque e aperte as porcas (K,L) e os parafusos de escora (M).

f. Certifique-se de que o pino do êmbolo está centrado e en-
volvido em um furo do balancim, e aperte as porcas dos pinos no 
suporte do êmbolo.

i. Repita o processo do outro lado da cadeira conforme 
necessário.

NOTA - Use um ajuste de torque de 150 pol-lbs para 
apertar as porcas dos rolamentos inferiores (K).
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As cadeiras de rodas Quickie / Zippie IRIS possuem travas de rodas padrão. As travas de 
rodas são instaladas na Sunrise.

Ajuste

a.  Solte os parafusos (F). Não tente remover um parafuso de cada vez.

b. Deslize o conjunto da roda traseira até que a braçadeira se encaixe ao pneu, evitando que 
a roda se movimente em uma posição travada.

c. Aperte os parafusos.

Para ativar a trava do cubo

1.  Para travar as rodas traseiras, pressione o botão A. Alavanca B vai saltar para fora.

2. Para destravar as rodas, pressione a alavanca B até que o botão A retroceda para fora. Cada 
alavanca opera um lado da cadeira. Para bloquear totalmente a cadeira, os dois botões devem ser 
pressionados.

 NOTA- Não use as travas do centro quando a cadeira estiver em movimento.

Para ajustar os cabos 

1.  Solte a contraporca (C) com uma chave de 10mm.

2. Gire o parafuso de ajuste (D) conforme necessário. Girar o parafuso para cima soltará o 
cabo, para baixo o apertará.

3. Volte a apertar a contraporca (C) contra a alavanca de montagem.

4. Repita os passos 1-3 para o lado oposto da cadeira, se necessário.

Para ajusta a posição da alavanca  45

1.  Remova o Parafuso (E) e a arruela (F) da alavanca e do encosto.

2. Escolha o furo desejado no encosto para montar a alavanca e reinstale o parafuso e a 
arruela.

3. Repita os passos 1-2 para o lado oposto da cadeira.

1. Retire as rodas da cadeira.

2. Anexe o conjunto de braçadeira de montagem / cabo ao tubo do eixo, 
usando um parafuso de 1/4 polegadas x 1-3/4 polegadas (item 14) com porca 
e arruelas.

3. Se travas de rodas do tipo “puxe para travar” já estão instaladas, remo-
va-as retirando os parafusos M6 (item 6) e as porcas de ajuste (item 9), deixando 
as placas deslizantes montadas na cadeira, e passe para a etapa 5. Se não houver 
travas de rodas instaladas, prossiga com o passo 4.

4. Anexe as placas deslizantes de travas de rodas para o conjunto do rolamento a cada lado da cadeira, usando parafusos hexagonais 
de 1/4 polegadas (item 10) e o bloco de montagem (item 8). Se o eixo da roda traseira estiver acima do tubo da armação base, arraste as 
placas de deslizamento para cima. Se o eixo da roda traseira estiver abaixo do tubo da armação base, arraste as placas para baixo. Aplaca 
pode ser virada para frente ou invertida, conforme necessário, para os diferentes tamanhos de rodas.
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NOTA – Cintos subabdominais são usados como auxiliares de posicionamen-
to, e não são adequados para uso de restrições de transporte.

Kit do cinto de posicionamento

O kit de cinto de posicionamento contém:

• um cinto de posicionamento (A)

• três fivelas de deslizamento (B)

• duas braçadeiras (C)

1. Para montar o cinto de posicionamento, passe o cinto de posicionamento por 
meio da fivela de deslizamento. Repita o processo em ambas as extremidades do cinto de 
posicionamento.

2. Para ajustar o cinto de posicionamento à cadeira, enrole o cinto de posicionamento 
em volta da barra traseira.

3. Passe o cinto de posicionamento de volta por meio da fivela de deslizamento para 
formar um círculo em volta do poste traseiro. Posicione o cinto na fivela de deslizamento, 
conforme mostrado na imagem

4. Para travar o cinto de posicionamento na cadeira. Pegue uma das braçadeiras for-
necidas e passe-a por meio da fivela do cinto de posicionamento. Em seguida, enrole-as em 
volta da armação e aperte-as juntas. NÃO aperte muito o cinto de posicionamento. Repita 
os passos 2-4 com ambas as extremidades do cinto de posicionamento.

5. Para ajustar o cinto de posicionamento, use as fivelas deslizantes e a fivela de fix-
ação.

6. O cinto de posicionamento deve ser ajustado de modo que a fivela de fixação se 
encontre no meio do estômago.

5. Fixe os conjuntos de travas remotas esquerdo e direito (item 4) às placas 
deslizantes, usando os Blocos separadores de Travas das Rodas para Assistentes 
(item 3), parafusos M6 x 60 (item 6), arruelas de pressão (item 5), e porcas de 
ajuste das travas das rodas (item 9). As porcas de ajuste marcadas com “R” e “L” 
são para ser montadas respectivamente ao lado direito e esquerdo da cadeira. As 
partes ovais menores, salientes sobre as porcas, devem deslizar para o interior da 
ranhura na placa de deslizamento. Não aperte os parafusos. Deslize os conjuntos 
de travas remotas para frente o máximo possível.

6. Reinstale as rodas e deslize o conjunto de travas remotas para trás até 
que o bloco de atrito das travas remotas possua aproximadamente 1/4 polegadas 
(6mm) de distância do pneu quando destravadas. Se as travas não podem ser 
ajustadas nesta posição, será preciso ajustar a posição da placa de deslizamento, 

até que o bloco possa ser ajustado como indicado. Assim que as travas remotas estiverem devidamente posicionadas, aperte os parafusos.

7. Conecte os cabos aos conjuntos de travas remotas, deslizando o parafuso na extremidade do cabo dentro da ranhura do con-
junto de travas remotas. Puxe a capa do cabo e deslize a extremidade deste cabo no espaço do bloco separador de travas de rodaspara o 
assistente (item 3), conforme mostrado. Certifique-se de que os cabos são instalados longe de todas as partes móveis. Conecte os cabos à 
cadeira com as braçadeiras incluídas.

8. Ajuste os parafusos do cabo de ajuste (item 24), conforme necessário, para garantir que as travas das rodas possam atingir uma 
posição totalmente estendida quando o pedal é acionado. A posição do conjunto de travas remotas pode precisar de ajuste para otimizar 
a força necessária para ativar o pedal, dependendo do tipo de pneu. Se for necessária uma força excessiva para ativar o pedal, a vida do 
cabo pode ser reduzida. Ao atingir o ajuste adequado, trave o parafuso de ajuste do cabo na posição apertando as porcas contra o bloco de 
montagem.

ADVERTÊNCIA

X.  INSTRUÇÕES DO CINTO SUBABDOMINAL
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Todos os acessórios também devem funcionar sem problemas. Se você tiver qualquer problema, siga estes procedimentos:

1. Revise as seções de montagem e ajuste para certificar-se de que a cadeira foi devidamente preparada.

2. Revise o guia de solução de problemas.

3. Se o problema persistir, contate seu fornecedor autorizado. Se o problema permanecer depois de contatar o seu fornecedor 
autorizado, entre em contato com o serviço ao cliente da Sunrise. Veja a página de introdução para obter detalhes sobre como entrar em 
contato com seu distribuidor autorizado ou com o atendimento ao cliente da Sunrise. 

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

Y.  VERIFICAÇÃO

7. O cinto de posicionamento deve ser ajustado de modo que a mão possa ser 
colocada entre o usuário e o cinto. 

Manutenção

Verifique o cinto de segurança e os componentes de fixação em intervalos regulares para descobrir quaisquer sinais de fiapos ou danos. 
Troque-os se necessário.

NOTA - O cinto de segurança deve ser ajustado para atender o usuário final, conforme detalhado acima. A Sunrise 
Medical recomenda que o comprimento e ajuste do cinto sejam verificados periodicamente para reduzir o risco de o 
usuário final, inadvertidamente, reajuste o cinto para um comprimento excessivo.

50

O cinto de posicionamento deve ser montado por um revend-
edor aprovado pela Sunrise Medical. O cinto de posicio-
namento só deve ser ajustado por um profissional, ou um 
revendedor aprovado pela Sunrise Medical.

O cinto de posicionamento deve ser verificado diariamente 
para garantir que ele seja ajustado corretamente (ver passo 
6) e livre de qualquer desgaste ou obstrução adversa.

A Sunrise Medical não incentiva o transporte de pessoas em 
um veículo com esse cinto de posicionamento usado como 
método de restrição. Consulte o livreto de transporte da 
Sunrise Medical para mais informações sobre o transporte.

IX. CONFIGURAÇÃO E AJUSTE
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Será preciso ajustar a cadeira frequentemente para um melhor desempenho (especialmente se você alterar as configurações originais). 
Este gráfico fornece uma primeira solução, em seguida, uma segunda e uma terceira, se necessário. Pode ser necessário olhar mais adiante 
para encontrar a melhor solução para um problema específico.

NOTA - Para acompanhar o seu progresso, fazer apenas uma alteração por vez. 

X. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Certifique-se que a pressão dos pneus esteja correta e
igual em ambos os pneus traseiros e nos pneus de
rodízio dianteiro, se pneumático.

Certifique-se que todos os parafusos e porcas estejam
apertados.

Certifique-se que todos os raios a bicos estejam 
Apertados nas rodas com raios.

Use Lubrificante  Tri-Flow (à base de Teflon®)
Entre todas as conexões modulares e peças da estrutura.

Verifique o ajuste adequado para o alojamento 
de rodízios. Veja as instruções de ajuste de rodízio.

Verifique o ajuste adequado dos pés para dentro e fora.
Veja as instruções para o ajuste adequado.
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XI.   MANUTENÇÃO 

1. Uma manutenção adequada irá melhorar o desempenho e 
prolongar a vida útil de sua cadeira.

2. Limpe sua cadeira regularmente. Isso ajudará você a en-
contrar peças soltas ou desgastadas e tornar mais fácil o uso de sua 
cadeira.

3. Repare ou substitua peças desgastadas, soltas, dobradas ou 
danificadas antes de usar a cadeira.

4. Para proteger o seu investimento, permita que todas as 
grandes manutenções e reparos sejam feitos por seu fornecedor 
autorizado.

1.  Inspecione e mantenha esta cadeira estritamente em con-
formidade com a tabela de manutenção.

2. Se você detectar um problema, certifique-se de reparar a 
cadeira antes do usá-la.

3. Pelo menos uma vez por ano, faça uma inspeção completa 
em seu fornecedor autorizado, verificando a segurança e o serviço 
de sua cadeira.

1.  Eixos e mangas de eixo:

Verifique os eixos e as mangas de eixo a cada seis meses para 
garantir que estão apertados. Mangas soltas irão danificar a placa do 
eixo e afetar o desempenho da cadeira.

2.  Pressão de ar dos pneus pneumáticos:

Verifique a pressão de ar dos pneus pelo menos uma vez por 
semana. As travas das rodas não vão funcionar corretamente se 
você não mantiver a pressão de ar no pneu conforme apresentado 
na lateral do pneu.

ADVERTÊNCIA

Se você deixar de prestar atenção a 
essas advertências, a sua cadeira poderá 
falhar e causar ferimentos graves a você ou 
a outros

A. INTRODUÇÃO

B. TABELA DE MANUTENÇÃO

C. DICAS DE MANUTENÇÃO

E.  DICAS DE ARMAZENAMENTO

1. Acabamento da Pintura

a.  Limpe as superfícies pintadas com sabão neutro ao menos 
uma vez por mês.

b.  Proteja a pintura com uma camada de cera automotiva 
não abrasiva a cada três meses.

2.  Eixos e Partes Móveis

a.  Limpe ao redor dos eixos e peças móveis SEMANAL-
MENTE com um pano úmido (não molhado).

b.  Limpe ou espane a penugem, poeira ou sujeita dos eixos 
ou peças móveis.

NOTA:    Não é necessário usar graxa ou óleo na ca-
deira.

3.  Balancim e conjunto do Chassi

a. Limpe a superfície inferior do balancim semanalmente 
com um pano ligeiramente úmido (não molhado).

b. Verifique o êmbolo em cada lado semanalmente, des-
monte e limpe, se necessário. Veja a Seção IX.-K. ajuste do cabo.

1. Guarde a sua cadeira em uma área limpa e seca. Se você 
não fizer isso, as peças podem enferrujar ou corroer.

2. Antes de usar sua cadeira, verifique se ela está em bom 
funcionamento. Inspecione e repare todos os itens da “Tabela de 
Manutenção”.

3. Se armazenada por mais de três meses, sua cadeira precis-
ará ser inspecionada por um fornecedor autorizado antes do uso.

D. LIMPEZA
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XII. GARANTIA LIMITADA SUNRISE

Garantia do quadro e os suportes transversais (se 
aplicável):

1. Ainda que o tempo de vida útil desta cadeira 
de rodas seja de cinco anos, a Sunrise garante o quadro 
e suportes transversais contra defeitos de materiais e 
manufatura por toda a vida, durante todo o tempo que o 
comprador original possuir a cadeira.

2.  Esta garantia não é valida se:

a. A cadeira é submetida a abuso.

b. A cadeira não recebe manutenção como recomenda-
do no manual do usuário.

c. O dono original transferir a cadeira a outra pessoa.

Garantimos todas as peças e componentes fabricados pela 
Sunrise para esta cadeira de rodas contra os defeitos materiais e 
de fabricação por um ano a partir da data de compra pelo primeiro 
consumidor.

Tensão Ajustável do Encosto

Cada encosto de tensão ajustável é cuidadosamente inspe-
cionado e testado para proporcionar a melhor performance. Todo 
encosto de tensão ajustável é garantido contra os defeitos dos ma-
teriais ou de fabricação por um período de doze meses a partir da 
data de compra, se utilizado de maneira normal. Caso apresente 
defeitos nos materiais ou de fabricação dentro do período de doze 
meses a partir da data de compra original, a Sunrise Medical, a seu 
critério irá consertar ou substituir sem custos. Esta garantia não se 
aplica no caso de riscos, rasgos ou queimaduras.

As reclamações e reparos serão realizados através do for-
necedor mais próximo. Exceto para as garantias aqui expressas, 
todas as outras, incluindo as garantias implícitas de comercialização 
e garantias de idoneidade para um propósito em específico. Não há 
garantia que se estenda fora da descrição aqui contida. Os recursos 
pela violação das garantias expressas aqui estabelecida estão limit-
ados ao reparo e substituição das mercadorias. Em nenhum caso 
os danos pelar violação de qualquer garantia, incluindo os danos 
consequenciais não excederão o custo dos bens vendidos fora das 
especificações. 

1. Nós não garantimos:

a.  Pneus pneumáticos e câmaras, estofados, almofadas e ca-
bos de impulso.

b. Danos causados por negligência, acidentes, uso indevido, 
ou de instalação ou reparo inadequados.

c. Produtos modificados sem a expressa autorização por escri-
to da Sunrise Medicals.

d. Danos por exceder o limite de peso.

2. Esta garantia é anulada se o número de série original da 
cadeira for removido ou alterado.

3. Esta garantia aplica-se apenas nos EUA. Verifique com o 
seu fornecedor para saber se as garantias internacionais se aplicam.

4. Esta garantia não é transferível e só se aplica à primeira com-
pra desta cadeira de rodas, por meio de um revendedor autorizado 
da Sunrise Medical.

A. PARA A VIDA INTEIRA 

B. POR UM (1) ANO

C. LIMITAÇÕES

Nossa única responsabilidade é reparar ou substituir as peças 
cobertas. Este é o único recurso para danos indiretos

1) Fazer contato com seu revendedor, tendo em mãos a 
Nota Fiscal de compra, o número de série do equipamento, e re-
latar a situação

2) Aguardar avaliação do caso e retorno com as instruções, 
em caso de situação passível de garantia confirmada.

D. O QUE FAREMOS

E. O QUE VOCÊ DEVE FAZER

F.  AVISO AO CONSUMIDOR

1. Se permitido por lei, esta garantia substitui qualquer outra 
garantia (escrita ou oral, expressa ou implícita, incluindo garantias de 
comercialização ou adequação para um propósito particular).

2. Esta garantia lhe dá certos direitos legais. Você também 
pode ter outros direitos que variam de estado para estado.

Registre aqui o seu número de série para referência futura:
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ANOTAÇOES
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ANOTAÇÕES
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Rua Salvador Pirri, 4, Bairro Milionários, Belo Horizonte, MG
BRA: (31) 3564 9693 - (31) 8468 0346 - USA: (570) 737-4146


