CONSELLS

AL COTXE

protegeix-los

• L’elecció del sistema de seguretat i la seva correcta instal·lació són dos factors clau per a la protecció de l’infant al cotxe. Assegura’t que està ben
ancorat al vehicle i que el nen està ben col·locat
i subjectat. Adapta el sistema al creixement
progressiu del menor.
• Fins als 150 cm és recomanable que continuïn
fent servir un sistema de retenció infantil. Tria el
més convenient sempre en relació amb el pes i
l’alçada de l’infant, mai per la seva edat. Assegura’t que el sistema està homologat i que porta el
distintiu o etiqueta corresponent.
• Sempre és recomanable instal·lar el sistema a la
part central dels seients del darrere per evitar els
efectes d’un impacte lateral o frontolateral. Si
excepcionalment s’ha de col·locar als seients
davanters, cal desconnectar els coixins de seguretat (Airbag) en els casos que el nen viatgi en
sentit contrari a la marxa.
• Porta el sistema de seguretat sempre ben subjectat i instal·lat al cotxe, independentment de si
viatges amb infants o sense.

NORMATIVA SOBRE
SISTEMES DE
RETENCIÓ INFANTIL

Els menors amb una alçada igual o inferior a 135 cm han de seure
obligatòriament als seients del darrere del vehicle i han d’utilitzar
sempre un sistema de retenció infantil (SRI) homologat i adaptat
a la seva talla i pes. Aquest sistema s’ha d’instal·lar d’acord amb les
instruccions del fabricant i tenint en compte el tipus de vehicle.

GRUP 2

(de 15 a 25 kg)

GRUP 3+

(de 22 a 36 kg)
De 4 a 12 anys aprox.

GRUP 0
(fins a 10 kg)

GRUP 0+
(fins a 13 kg)

Fins a
18 mesos
aprox.

En cadireta, sempre en sentit contrari a la
marxa. El sistema protegeix el bebè a
través d’uns arnesos disposats a la
mateixa cadireta.

El més recomanable és utilitzar un
elevador amb respatller. Aquest sistema permet adaptar el recorregut del
cinturó de 3 punts al sistema de retenció, utilitzant el cinturó de seguretat del
vehicle per subjectar el menor. S’ha de
situar en el sentit de la marxa, preferiblement als seients del mig.

Si va en cabàs (ha de ser homologat per
utilitzar-lo com a SRI), ha d’anar en posició horitzontal i transversal a la marxa.

Excepcionalment el menor també pot
ocupar el seient de davant:

GRUP 1

(de 9 a 18 kg)
Entre 1 i 4 anys
aprox.

L’infant va subjecte a la cadireta a través
d’un arnès de cinc punts. La cadireta s’ha
d’instal·lar sempre abans que hi segui el
menor, seguint les instruccions específiques per a cada model. Es pot fixar al
seient amb el cinturó del vehicle o a
través d’un ancoratge Isofix (més recomanat, perquè és més segur). Pot anar en els
dos sentits de la marxa.

• quan el vehicle no disposi de seients al
darrere.
• quan tots els seients del darrere estiguin ocupats per menors amb una
alçada igual o inferior a 135 cm.
• quan no sigui possible instal·lar als
seients del darrere cap dels sistemes
de retenció infantil.

