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1

Informações gerais
INFORMAÇÃO

Data da última atualização: 2014-08-01
 Leia este manual de utilização atentamente.
 Observe as indicações de segurança.
INFORMAÇÃO

 Você pode solicitar este documento como arquivo
PDF ao Customer Care Center (CCC) em
oa@ottobock.com ou ao serviço de assistência do
fabricante (consulte os endereços no lado interior da
capa na parte de trás ou no verso).

 O arquivo PDF também pode ser apresentado em formato maior.

 Caso você tenha outras dúvidas a respeito do manual
de utilização, dirija-se ao técnico que lhe entregou o
produto.

1.1

Prefácio

O presente manual de utilização visa transmitir ao usuário e
aos acompanhantes todos os conhecimentos necessários
sobre a montagem, o funcionamento, a utilização e a manutenção da cadeira de rodas motorizada B400 da Otto Bock
Mobility Solutions GmbH. Além de conter as informações
necessárias para o uso seguro da cadeira de rodas motorizada, o manual também indica, em caso de surgimento de
avarias, as possíveis causas e como eliminá-las.
Para o uso seguro da cadeira de rodas motorizada, é absolutamente necessário ter conhecimento do conteúdo deste
manual de utilização. Em vista disso, usuários e acompanhantes devem ler atentamente o manual, principalmente o
capítulo "Segurança", antes de usar a cadeira de rodas
motorizada. Isto garantirá o pleno aproveitamento da capacidade funcional da cadeira de rodas motorizada.

1.2

Finalidade

A cadeira de rodas motorizada destina-se exclusivamente a
pessoas com deficiência ou incapacidade motora para ser
utilizada individualmente no deslocamento autônomo em
ambientes internos e externos. A cadeira de rodas motorizada deve ser combinada exclusivamente com as opções es6 | Ottobock

B400

Informações gerais

pecificadas neste manual de utilização e vice-versa. A
Ottobock não se responsabiliza por combinações com produtos médicos e/ou acessórios de outros fabricantes não
integrantes do sistema modular.
Qualquer outra utilização diferente desta é considerada
contrária às especificações. O fabricante não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes da utilização contrária à finalidade prevista; o usuário é o único
responsável.
A rodas motorizada somente pode ser utilizada por pessoas
instruídas para tal. A instrução das pessoas na utilização
da cadeira de rodas motorizada constitui um dos requisitos
para protegê-las de situações perigosas e permitir o uso
seguro e correto da B400.
A segurança operacional da rodas motorizada está assegurada somente em caso de uma utilização conforme o fim
previsto, especificada neste manual de utilização. Em última instância, o usuário é o responsável por uma utilização
sem acidentes.

1.3

Área de aplicação

A construção modular da cadeira de rodas motorizada permite sua utilização nos casos de incapacidade ou deficiência motora decorrentes de:
 Paralisias

 Perdas de membros (amputação de perna)

 Ausência ou deformações congênitas de membros

 Contraturas/lesões de articulações

 Outras enfermidades

A rodas motorizada foi concebida especialmente para os
usuários capazes de se deslocarem de forma autônoma
com ela.
Além disso, deve ser observado o seguinte no tratamento
individual:
 Estatura e peso corporal (carga máx. de 140 kg)

 Constituição física e psíquica

 Idade do deficiente

 Condições de moradia

 Meio ambiente

B400
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1.4

Serviço

INFORMAÇÃO

Serviços de assistência e reparos da cadeira de rodas
motorizada serão efetuados em princípio apenas por pessoas atuantes no comércio especializado, autorizadas e
treinadas pela Ottobock. Em caso de problemas, dirija-se
ao revendedor especializado que efetuou a adaptação da
cadeira de rodas motorizada.

Para esclarecer dúvidas ou problemas que não podem ser
solucionados com a ajuda do manual de utilização, dirija-se
à Assistência ao Cliente da Ottobock (ver endereço na contracapa).
Visando a satisfação dos seus clientes, a Ottobock esforçase para apoiá-los em todos os sentidos, para que permaneçam satisfeitos com o produto por muito tempo.

8 | Ottobock
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2.1

Significado dos símbolos
ADVERTÊNCIA

Avisos sobre riscos graves e iminentes de acidentes e lesões.
CUIDADO

Avisos sobre riscos potenciais graves de acidentes e lesões.
INDICAÇÃO

Avisos sobre potenciais danos técnicos
INFORMAÇÃO

Indicações sobre a utilização.
Indicações para os técnicos de assistência.

B400
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2.2

Normas e diretrizes

Todas as especificações relativas à segurança contidas
neste manual de utilização referem-se às leis e normas nacionais da União Europeia atualmente vigentes. Em outros
países, devem ser cumpridas as respectivas leis e normas
nacionais.
A cadeira de rodas motorizada foi construída de acordo
com os regulamentos técnicos atualmente vigentes e é segura para a operação. A segurança da cadeira de rodas
motorizada é confirmada pela marca CE e a declaração de
conformidade.

2.3

Indicações gerais de segurança
ADVERTÊNCIA

Risco de asfixia. Mantenha os materiais de embalagem
fora do alcance de crianças.
CUIDADO

Risco de acidentes e lesões devido a não observância
ou o não cumprimento das indicações de segurança. É
necessário observar e cumprir todas as indicações de
segurança contidas neste manual de utilização e em todos os documentos relevantes. Este manual deve estar
sempre disponível ao usuário.
B400

CUIDADO

Risco de acidentes e lesões devido a uso não conforme à finalidade prevista. A rodas motorizada só pode
ser utilizada conforme a finalidade prevista. A rodas motorizada somente pode ser utilizada por pessoas instruídas para tal.
CUIDADO

Risco de queimaduras ao lidar com fogo. O revestimento do encosto e a almofada de assento, apesar de não
serem facilmente inflamáveis, podem incendiar-se.
Portanto, é necessário ter extrema cautela ao lidar com
fogo, principalmente com cigarros acesos.
CUIDADO

Hipotermia ou queimaduras causadas por componentes. Os componentes podem ficar extremamente frios ou
quentes devido a temperaturas extremas.
Não exponha o produto a temperaturas extremas (por
exemplo, radiação solar, sauna, frio extremo) para evitar
lesões decorrentes do contato com os componentes.
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2.4

Requisitos de segurança relativos ao
transporte, armazenamento e montagem

Transporte e armazenamento
ADVERTÊNCIA

Risco de acidentes e lesões devido ao uso incorreto
como assento de transporte em veículo de transporte
de deficientes (VTD).
Com a utilização dos elementos de fixação oferecidos
pela Ottobock (por ex., cinto pélvico) e o emprego de sistemas de contenção apropriados, a cadeira de rodas
motorizada pode ser utilizada, até certo ponto, em veículos de transporte de deficientes (VTD).
É permitido o transporte de somente uma pessoa na rodas motorizada. Para o transporte de deficientes, utilize
os bancos e os respectivos sistemas de contenção do
próprio VTD, a fim de obter uma proteção ótima dos ocupantes, em caso de acidente.
Para mais informações sobre a utilização da cadeira de
rodas motorizada como assento de transporte em um
VTD, consulte a nossa brochura “Utilização do seu produto para o transporte em veículos de transporte de deficientes”, número de pedido 646D158.

10 | Ottobock

ADVERTÊNCIA

Risco de acidentes e lesões devido ao transporte incorreto em aviões. A cadeira de rodas motorizada deve
ser transportada em aviões de acordo com as determinações da IATA (International Air Transport Association).
Para tal, é necessário sempre retirar o fusível e isolar os
respectivos contatos contra curto-circuito antes de despachar a cadeira de rodas motorizada como bagagem.
Observe que principalmente as baterias que não são à
prova de vazamentos e que não podem ser transportadas
na vertical têm que ser retiradas e embaladas apropriadamente para evitar vazamentos e curto-circuitos.
Para mais informações, acesse o site www.iata.org. A
Ottobock recomenda o contato direto com a companhia
aérea antes do voo para obter informações sobre as determinações especiais de transporte.
INDICAÇÃO

Danos devido ao transporte incorreto. Para o transporte, utilize apenas equipamentos de elevação de dimensões
suficientes. Fixe a cadeira de rodas motorizada de acordo
com os regulamentos relativos ao meio auxiliar de transporte utilizado. Prenda as cintas tensoras apenas nos
respectivos olhais de fixação.
B400

Segurança

Desligue o comando da cadeira de rodas motorizada ao
transportá-la em plataformas de elevação ou elevadores.
Trave o freio.
Certifique-se de que a cadeira de rodas motorizada esteja posicionada no centro da plataforma de elevação.
Nenhuma peça, como, por ex., os rodízios antitombamento ou outros componentes da cadeira motorizada, pode
permanecer na área de perigo.
INFORMAÇÃO

Danificação da bateria devido à descarga profunda.
Retire o fusível em caso de imobilizações prolongadas ou
de envio da cadeira de rodas motorizada.
INFORMAÇÃO

Os pneus da cadeira de rodas motorizada contêm substâncias químicas que podem reagir com outras substâncias químicas, como detergentes e ácidos.  
Os pneus pretos contêm partículas de fuligem, que podem causar manchas e marcas de abrasão. Providencie
uma base apropriada em caso de imobilização prolongada.

B400

Montagem
CUIDADO

Risco de acidentes devido à não fixação de conexões
roscadas.
Uma vez soltas, as conexões roscadas providas de vedaroscas devem ser substituídas por novas ou fixadas eventualmente com massa fixadora de resistência média (por
ex., EuroLock A24.20).  
Depois de efetuar todos os ajustes e regulações na cadeira de rodas motorizada, reaperte os parafusos e porcas de fixação. Observe os torques de aperto eventualmente especificados.
CUIDADO

Risco de tombamento devido à montagem incorreta do
dispositivo antitombamento. A fim de garantir uma marcha segura, é necessário montar corretamente o dispositivo antitombamento e mantê-lo em perfeito estado.
INFORMAÇÃO

Antes da utilização da cadeira de rodas motorizada, é
preciso efetuar todas as adaptações mecânicas e configurações de software (por ex., programação do
Ottobock | 11
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comando) necessárias às exigências e capacidades individuais do usuário. As configurações só podem ser
executadas por pessoal autorizado e treinado pela
Ottobock.

2.5

Requisitos de segurança para o
funcionamento
ADVERTÊNCIA

Risco de acidentes e lesões devido a funções de segurança deficientes. Antes de utilizar a cadeira de rodas
motorizada, o usuário é obrigado a certificar-se sempre
do estado seguro e perfeito da mesma, incluindo as funções de segurança.
A cadeira de rodas motorizada só pode ser utilizada, se
todas as funções de segurança, como os freios automáticos, estiverem funcionando perfeitamente. O não funcionamento dos freios pode levar a acidentes graves com
lesões fatais.
ADVERTÊNCIA

Risco de acidentes e lesões devido a configurações
incorretas. A alteração de parâmetros na configuração/
programação também irá alterar o comportamento de
12 | Ottobock

marcha. Especialmente as alterações dos parâmetros de
velocidade, aceleração, frenagem ou do joystick podem
resultar em uma marcha descontrolada e levar a acidentes. Depois de concluída a configuração/programação,
teste sempre o comportamento de marcha da cadeira de
rodas motorizada.
A programação só pode ser realizada por técnicos instruídos na matéria. A Ottobock, ou o fabricante do comando, não assume qualquer responsabilidade em caso de
danos resultantes de uma programação incorreta, não
conforme e inadequada às capacidades do usuário da
cadeira de rodas motorizada.
ADVERTÊNCIA

Risco de acidentes e lesões devido à ausência de frenagem com os freios destravados. Observe que não há
a frenagem com o freio destravado, sobretudo no deslocamento da cadeira de rodas motorizada sobre trajetos
inclinados.
ADVERTÊNCIA

Risco de lesões devido ao tombamento durante a marcha. A rodas motorizada foi concebida para a marcha em
aclives e declives de no máx. 7° (12 %). Não é permitida
a marcha em aclives ou declives que ultrapassem este
grau de inclinação.
B400

Segurança

A altura máxima para a transposição de obstáculos com
a B400 é de 50 mm. Diferenças de altura superiores a
50 mm não podem ser transpostas. Não é permitido andar com a cadeira de rodas motorizada em escadas.
ADVERTÊNCIA

Risco de acidentes devido a tombamento durante a
marcha. Reduza a velocidade ao descer rampas (p. ex.,
ajustando Velocidade 1). Não é permitida a transposição
de obstáculos em aclives e declives. Evite entrar ou sair
da cadeira de rodas motorizada em aclives e declives.
A marcha em aclives e sobre obstáculos é permitida apenas com o encosto na vertical. Uma ligeira inclinação do
assento para trás é útil na descida de rampas.
Obstáculos como degraus e soleiras só podem ser transpostos com velocidade reduzida (máx. 3 km/h). Ao fazêlo, aproximar-se deles sempre em ângulo reto e transpôlos de uma só vez.
ADVERTÊNCIA

Risco de tombamento na marcha sobre superfícies
inadequadas. Não é permitida a marcha sobre superfícies muito lisas (por ex., congeladas) ou muito irregulares
(por ex., cascalho ou pedras).

B400

ADVERTÊNCIA

Risco de tombamento ao utilizar plataformas de elevação. Desligue o comando da cadeira de rodas motorizada ao utilizar plataformas de elevação, elevadores, ônibus
ou trens. Trave o freio.
ADVERTÊNCIA

Risco de tombamento devido ao deslocamento do centro de gravidade. Antes da primeira utilização e com o
suporte seguro de um ajudante, teste os efeitos do deslocamento do centro de gravidade sobre o comportamento
da cadeira de rodas motorizada em descidas, subidas,
inclinações laterais ou na transposição de obstáculos.
ADVERTÊNCIA

Risco de acidentes e lesões devido a um levantamento
incorreto. Os acompanhantes só podem levantar a cadeira de rodas pelos componentes fixos e nunca pelos apoios
de pés ou de braços.

Ottobock | 13

Segurança

CUIDADO

Risco de acidentes devido à falta de experiência na
condução. A condução sem experiência pode levar a
quedas e a outras situações perigosas. Antes da primeira
utilização, treine o manuseio da cadeira de rodas em uma
área plana e acessível.
CUIDADO

Risco de acidentes devido a comportamento de marcha descontrolado. Avarias no funcionamento da cadeira de rodas motorizada podem causar movimentos descontrolados. Neste caso, dirija-se imediatamente ao seu
revendedor especializado autorizado. Ao detectar falhas,
defeitos ou outros riscos que possam causar danos pessoais, coloque a cadeira de rodas elétrica imediatamente
fora de operação.
CUIDADO

Risco de acidentes e lesões devido à entrada ou saída
incorreta. Para entrar ou sair da cadeira de rodas, desligue o comando da mesma. Os apoios de pé ou de braço
não resistem ao peso total e por isso, não podem ser utilizados para entrar ou sair da cadeira de rodas.

14 | Ottobock

CUIDADO

Risco de acidentes e lesões devido ao deslocamento.
Se o freio estiver destravado, a cadeira de rodas motorizada pode deslocar-se descontroladamente. Ao estacionar a cadeira de rodas motorizada, certifique-se de que o
freio esteja travado.
CUIDADO

Risco de acidentes devido a vestimentas inapropriadas.
A Ottobock recomenda ao usuário trajar vestimentas claras ou com refletores ao escurecer.
CUIDADO

Risco de acidentes devido a pneus em mau estado.
Antes de utilizar, sempre inspecione os pneus visualmente
quanto à profundidade suficiente dos sulcos e a pressão
correta.
Evite estacionar a cadeira de rodas desnecessariamente
ao ar livre, bem como a incidência direta de luz solar (luz
UV), visto que isto provoca um envelhecimento acelerado
dos pneus. Como consequência, verifica-se o endurecimento da superfície do piso com o desprendimento de
fragmentos do piso do pneu. A Ottobock recomenda a
substituição dos pneus a cada 2 anos independentemente do seu desgaste.
B400

Segurança

Períodos prolongados de imobilização ou o forte aquecimento dos pneus (por ex., quando próximos a aquecedores ou expostos à luz solar intensa através de vidros)
causam a deformação permanente dos pneus. Por isso,
mantenha a sua cadeira de rodas motorizada afastada o
suficiente de fontes de calor, movimente-a com frequência
ou providencie um cavalete para a sua elevação durante
o armazenamento.
INDICAÇÃO

Danificação dos pneus. Uma pressão de ar muito alta
nos pneus pode danificá-los. Observe as especificações
no capítulo "Dados técnicos". A pressão especificada
não pode ser ultrapassada.
INDICAÇÃO

Danos devido a superaquecimento ou frio. A rodas motorizada funciona apenas na faixa de temperatura de
-15 °C a +40 °C. Ela não pode ser utilizada fora desta
faixa de temperatura.
INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Interferências de campos eletromagnéticos. A
cadeira de rodas motorizada foi testada de acordo com
as determinações da diretiva CEM. Observe as seguintes particularidades do funcionamento:
As características de desempenho da marcha da cadeira
de rodas motorizada podem ser afetadas por campos
eletromagnéticos (telefones celulares ou outros dispositivos irradiantes). Desligue todos os dispositivos móveis
durante a condução.
A cadeira de rodas motorizada pode gerar campos eletromagnéticos que podem interferir com outros aparelhos.
Desligue o comando, quando não utilizar as funções.
INFORMAÇÃO

Na condução em vias públicas, deve ser observado o código de trânsito.
INFORMAÇÃO

Se o modo de marcha for alterado durante a condução, a
cadeira de rodas motorizada irá acelerar ou frear.

Danos devido a sobrecargas. A carga máxima para a
B400 é de 140 kg. Esta carga não pode ser ultrapassada.
B400
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INFORMAÇÃO

O comando da cadeira de rodas motorizada deve ser
ligado novamente após cada parada de emergência.
Em caso de problemas de comunicação no sistema de
barramento do comando, o sistema executa uma parada de emergência, evitando assim funções descontroladas. Se a operacionalidade não estiver restabelecida depois de nova ligação, é possível comutar para a função
manual com o destravamento do freio.
Em seguida, é preciso procurar imediatamente um revendedor especializado.
INFORMAÇÃO

Se o comando não emitir nenhum sinal de falha ao acionar a alavanca do freio, isto indica um mau funcionamento. O ajuste tem que ser verificado pelo revendedor especializado.
INFORMAÇÃO

As manobras só podem ser executadas com velocidade
reduzida.
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2.6

Requisitos de segurança relativos aos
cuidados, manutenção e eliminação
CUIDADO

Risco de acidentes e lesões devido a manutenção, reparo ou ajuste incorretos. A manutenção da cadeira de
rodas motorizada só pode ser executada por pessoal autorizado e treinado pela Ottobock. Isto vale também para
todos os reparos e ajustes do freio. Um ajuste incorreto
pode resultar na perda da ação de frenagem.
ADVERTÊNCIA

Risco de lesões por gases explosivos. Durante o carregamento das baterias, é possível a formação de gases
explosivos. Por isso, tome as seguintes precauções durante o carregamento:
Desligue o comando.
Assegure uma ventilação suficiente em ambientes fechados.
Não é permitido fumar nem acender fogo. É imprescindível evitar a formação de faíscas.
As fendas de ventilação do revestimento não podem ser
cobertas.

B400

Segurança

CUIDADO

Risco de lesões devido a movimentos descontrolados.
É necessário retirar sempre o fusível para os trabalhos de
manutenção com a tampa da bateria aberta.
INDICAÇÃO

Substituição não autorizada da bateria. A substituição
da bateria só pode ser realizada pelo revendedor especializado. A curva característica do carregador ajustada
de fábrica corresponde à bateria fornecida e não pode
ser alterada sem autorização. Um ajuste incorreto pode
danificar permanentemente a bateria.

INFORMAÇÃO

A cadeira de rodas motorizada tem que ser verificada
quanto à operacionalidade e segurança, no mínimo uma
vez por ano, por um técnico autorizado.
INFORMAÇÃO

As baterias defeituosas devem ser eliminadas ecologicamente de acordo com os regulamentos do respectivo
país.

INDICAÇÃO

Danos ao sistema eletrônico devido à penetração de
água. A limpeza da cadeira de rodas motorizada nunca
deve ser efetuada com jatos d'água nem com máquinas
de limpeza de alta pressão. É imprescindível evitar o contato direto da água com o sistema eletrônico, motor e
baterias.

B400
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2.7

Requisitos relativos ao usuário
CUIDADO

Risco de acidentes e lesões devido à utilização incorreta. A cadeira de rodas motorizada só pode ser utilizada
por um usuário competente. Para tanto, o usuário e, eventualmente, o acompanhante, precisam ser instruídos no
manuseio da cadeira de rodas motorizada por técnicos
treinados e autorizados pela Ottobock.
É necessário que o usuário leia e compreenda na íntegra
o manual de utilização.
Não é permitida a utilização em caso de cansaço excessivo ou sob a influência do álcool ou de medicamentos.
O usuário não pode ter limitações psíquicas que reduzam
a atenção e a capacidade de julgamento de modo temporário ou permanente.
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2.8

Funções de segurança

INFORMAÇÃO

Em caso de perigo, a rodas motorizada pode ser sempre
desligada com a tecla Ligar/Desligar. Ao ser acionada
esta tecla, a cadeira de rodas motorizada é freada imediatamente e as funções elétricas cessam.
As possíveis falhas de funcionamento, como por exemplo,
uma alimentação de tensão deficiente dos freios, são detectadas pelo software, que ativa uma frenagem de emergência ou reduz a velocidade da cadeira de rodas motorizada. Simultaneamente soa um sinal de advertência.

B400

Segurança

2.9

Fig. 1

B400

Sinais de advertência e placas de identificação

Sinalização na B400
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Rótulo/etiqueta

Significado
A Designação do modelo

B Numeração de artigos europeus (EAN)

C Capacidade de carga máxima (veja o capítulo "Dados técnicos")

D Capacidade máxima de subida (veja o capítulo "Dados técnicos")
E Velocidade máxima (veja o capítulo "Dados técnicos")

F Símbolo para a coleta seletiva de aparelhos elétricos e eletrônicos.
Os componentes da cadeira de rodas motorizada e as baterias
não podem ser eliminados no lixo doméstico.
G Marca CE – Segurança do produto em conformidade com as diretivas da UE
H Número de série
I
J

Ler o manual de utilização antes da utilização.
Indicação do fabricante/endereço

K Identificação do produto
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Rótulo/etiqueta

A
B

Significado

A Modo de marcha elétrica: travar o freio do motor

B Modo de marcha manual (empurrando): destravar o freio do motor

Risco de esmagamento. Não inserir as mãos na área de perigo.

Tab. 1

B400

Sinalização na B400
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Descrição do produto | Entrega e estabelecimento da operacionalidade

3

Descrição do produto

A cadeira de rodas motorizada pode ser utilizada em ambientes internos ou externos. É de construção compacta e
manobrável. O sistema de acionamento de alto desempenho, alimentado por duas baterias de 12 V, e as rodas de
acionamento possibilitam uma boa transposição de obstáculos (classe de aplicação B da NE 12184), oferecendo
uma marcha segura.
O comando da cadeira de rodas motorizada é do tipo VR2.
A programabilidade do comando VR2 permite a adaptação
dos parâmetros às necessidades individuais do usuário
como, por exemplo, da velocidade, aceleração e desaceleração.

4

Entrega e estabelecimento da
operacionalidade

4.1

Entrega

O material fornecido inclui:
 Cadeira de rodas motorizada adaptada com os componentes principais (ver fig. 2)

 Carregador

 Manual de utilização

O revendedor especializado fornece a cadeira de rodas
motorizada pronta para o uso. Todos os ajustes correspondem às especificações constantes da nota de pedido ou
são efetuados pelo revendedor especializado diretamente
no local. A cadeira de rodas elétrica encontra-se ajustada
às respectivas necessidades individuais.
As funções de cada componente podem ser verificadas de
acordo com as indicações contidas no capítulo 6. O capítulo 8 contém uma descrição das possíveis avarias.
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Entrega e estabelecimento da operacionalidade
2

3

1

4
5
7
6

Fig. 2

Dispositivo antitombamento B400

4.2

Colocação em funcionamento
ADVERTÊNCIA

Risco de asfixia. Manter o material de embalagem fora
do alcance de crianças.

Componentes principais

1 Encosto
2 Joystick e comando
3 Apoio de braços
(elemento lateral)

4 Almofada do assento

B400

Fig. 3

5 Dispositivo de
destravamento do freio

6 Apoio de pés
7 Motor com roda
de acionamento

Antes da colocação em funcionamento, é necessário verificar se todos os componentes estão completos (ver fig. 2) e
funcionando. Antes de ligar a cadeira de rodas motorizada,
inserir o fusível de vidro de 80 A no respectivo suporte localizado na área anterior da cuba da bateria (ver fig. 4).
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Transporte e armazenamento

Para tanto, retire o fusível da capa protetora fornecida no
painel de comando; abra a tampa do suporte e insira o fusível.
Certifique-se de pressionar o fusível numa posição central
nos respectivos contatos de mola e não obliquamente. Feche a tampa até o encaixe audível.
1

Fig. 4

Suporte do fusível

1 Tampa aberta

2 Fusível inserido

3 Suporte do fusível
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3

5

Transporte e armazenamento
ADVERTÊNCIA

Risco de acidentes e lesões devido ao uso incorreto
como assento de transporte em veículo de transporte
de deficientes (VTD).
Com a utilização dos elementos de fixação oferecidos
pela Ottobock (por ex., cinto pélvico) e o emprego de sistemas de contenção apropriados, a cadeira de rodas
motorizada pode ser utilizada, até certo ponto, em veículos de transporte de deficientes (VTD).
É permitido o transporte de somente uma pessoa na
B400. Para o transporte de deficientes, utilize os bancos
e os respectivos sistemas de contenção do próprio VTD,
a fim de obter uma proteção ótima dos ocupantes, em
caso de acidente.
Para mais informações sobre a utilização da cadeira de
rodas motorizada como assento de transporte em um
VTD, consulte a nossa brochura “Utilização do seu produto para o transporte em veículos de transporte de deficientes”, número de pedido 646D158.

B400

Transporte e armazenamento

CUIDADO

Risco de lesões devido a um bloqueio insuficiente.
Para o transporte em outro veículo, fixe a cadeira de rodas motorizada suficientemente com cintas tensoras.

Para prender as cintas tensoras, estão disponíveis 4 olhais
de fixação na estrutura da cadeira de rodas motorizada.
Antes do transporte da cadeira de rodas motorizada, desligue o comando e trave o freio.
Para transportá-la, você pode reduzir a dimensão de embalagem (fig. 5) da cadeira de rodas motorizada, rebatendo o
encosto e removendo os elementos laterais e os suportes
de pés (ver cap. 6.1).

Os pneus contêm substâncias químicas que podem reagir
com outras substâncias químicas (por ex., detergentes, ácidos).
Pneus pretos também contêm partículas de fuligem.
A cadeira de rodas motorizada tem que ser armazenada
em local seco.
As temperaturas ambiente para transporte e armazenamento devem ser mantidas entre -15 °C e +40 °C.
INFORMAÇÃO
Se a sua cadeira de rodas motorizada não for
movimentada por alguns dias, poderão ocorrer alterações
permanentes de cor nos pontos de contato com o solo. Por
esse motivo, providencie uma base apropriada em caso de
imobilização prolongada.
INFORMAÇÃO
Os pneus pretos podem, eventualmente, deixar
marcas pretas nas superfícies de contato com o solo devido à abrasão. Por esse motivo, recomendamos a colocação de pneus cinzentos, caso a cadeira de rodas seja utilizada predominantemente em interiores.

A exposição direta à luz solar/UV leva a um rápido
envelhecimento dos pneus. Como consequência, verifica-se
o endurecimento da superfície do piso com o desprendimento de fragmentos do piso do pneu.
INFORMAÇÃO

Fig. 5

B400

Dimensão de embalagem

Ottobock | 25

Utilização

Aconselhamos não deixar a cadeira de rodas ao
ar livre desnecessariamente. Os pneus devem ser substituídos a cada 2 anos independentemente do seu desgaste.
INFORMAÇÃO

Retire o fusível em caso de imobilizações prolongadas ou de envio da cadeira de rodas motorizada.
INFORMAÇÃO

6

Utilização

6.1

Possibilidades de ajuste
CUIDADO

Risco de acidentes devido à não fixação de conexões
roscadas. Uma vez soltas, as conexões roscadas providas de veda-roscas devem ser substituídas por novas ou
fixadas eventualmente com massa fixadora de resistência
média (por ex., EuroLock A24.20).  
Depois de efetuar todos os ajustes e regulações na cadeira de rodas motorizada, reaperte os parafusos e porcas de fixação. Observe os torques de aperto eventualmente especificados.

É possível efetuar diferentes ajustes na cadeira de rodas
motorizada.
A altura, largura e ângulo do assento estão ajustados de
acordo com o pedido do cliente e só podem ser alterados
pelo revendedor especializado.
O usuário pode efetuar as seguintes adaptações:
 Ângulo do encosto

 Altura do apoio de braços

 Posição do apoio de braços
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 Comprimento da perna

Se necessário, os suportes de pés e os elementos laterais
podem ser desmontados.
6.1.1 Encosto
A inclinação do encosto pode ser ajustada em 4 posições diferentes, puxando a cinta de destravamento (extremidade
inferior do encosto, fig. 6).

6.1.2 Elemento lateral com apoio de braços
Os elementos laterais podem ser retirados para cima, soltando-se os parafusos borboleta. Se o painel de comando
estiver montado no apoio de braços, o elemento lateral é
retirado juntamente com o painel de comando e colocado
cuidadosamente no chão ou sobre o assento.

Os parafusos borboleta estão situados na extremidade inferior do suporte do apoio de braços (ver seta, fig. 7).

Com o encosto posicionado no ângulo desejado, basta soltar a cinta de destravamento para que as travas se encaixem no próximo ponto de bloqueio.

Fig. 7

Remover o elemento lateral

Depois de colocar o elemento lateral, reapertar o parafuso
borboleta.

Fig. 6

B400

Cinta de destravamento do encosto

INFORMAÇÃO
Os elementos laterais têm que ser inseridos no
suporte do apoio de braços no mínimo até à altura do último
furo, embaixo, do tubo de encaixe.
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Adaptação da altura do apoio de braços: A altura do
apoio de braços pode ser alterada depois de soltar o parafuso de sextavado interno com uma chave Allen de tamanho
3 (ver fig. 8, esquerdo).
Depois do ajuste, reapertar os parafusos.
Adaptação do apoio de braços ao comprimento do antebraço: deslocar o apoio de braços ao longo dos orifícios
oblongos para frente ou para trás até a posição desejada
(ver fig. 8, à direita).
Depois do ajuste, reapertar os parafusos.

6.1.3 Painel de comando
INDICAÇÃO

Danos ao cabo. A colocação incorreta do cabo pode levar
ao surgimento de pontos de esmagamento e consequente
danificação do cabo. Não colocar o cabo nem tenso,
nem frouxo demais. Evitar dobrar ou esmagar o cabo.
INFORMAÇÃO

A montagem posterior do painel de comando no lado
oposto (esquerda/direita) só pode ser efetuada pelo revendedor especializado.
Adaptar o painel de comando ao comprimento do braço
Para adaptar o painel de comando ao comprimento do braço, soltar os 3 parafusos situados no lado inferior do apoio
de braços com uma chave Allen (tamanho 3) (ver fig. 9). O
painel de comando pode ser então deslocado para frente
ou para trás.

Fig. 8

Ajuste das peças laterais
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6.1.4 Suporte de pés
CUIDADO

Risco de esmagamento. Tenha atenção para não colocar os dedos na área de perigo ao abrir e fechar os
apoios de pés. Os suportes de pés só podem ser completamente retirados do respectivo encaixe para o transporte
da cadeira de rodas.
Desmontagem
Fig. 9

Adaptação do painel de comando

Depois do ajuste, reapertar os parafusos.
Se o trilho do painel de comando for muito comprido, é possível cortar a parte saliente com uma serra.
INFORMAÇÃO

1. Remova a tira de panturrilha.
2. Rebata o apoio de pés para cima, solte o bloqueio do
suporte de pés (ver fig. 10) e gire-o para dentro ou para
fora.
3. Puxe o suporte para cima e retire-o.
Montagem
1. Insira o suporte de pés por cima no suporte de fixação e
gire-o para frente até o bloqueio do suporte de pés encaixar.
2. Coloque a tira de panturrilha no suporte de fixação.

B400
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Fig. 10

Bloqueio do suporte de pés

Ajuste do comprimento da perna (ver fig. 11)
1. Solte os parafusos de sextavado interno do estribo do
apoio de pés com uma chave Allen de tamanho 5.
2. Desloque o apoio de pés para cima/para baixo para
adaptá-lo ao comprimento da perna e à espessura da
almofada de assento.
3. Aperte os parafusos.

Fig. 11

6.2

Ajuste do comprimento da perna

Entrar e sair da cadeira de rodas
CUIDADO

Risco de lesões devido ao deslocamento da cadeira de
rodas motorizada. Sempre desligar o comando para entrar ou sair da cadeira de rodas motorizada. Isto trava
automaticamente o freio do motor.

O estribo do apoio de pés não pode ser extraído
mais do que 160 mm do suporte de fixação.
INFORMAÇÃO
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CUIDADO

Risco de quebra devido a sobrecargas. Ao entrar ou
sair, o usuário não pode se apoiar com o peso todo sobre
os suportes de pés nem sobre os apoios de braços.

A construção modular da cadeira de rodas motorizada e a
simples desmontagem dos elementos laterais e dos suportes de pés permitem a entrada e a saída fáceis pela frente
ou pelo lado.
O usuário pode entrar e sair da cadeira de rodas da forma
que lhe for mais conveniente.
6.2.1 Pelo lado
Para a entrada lateral, é necessário remover o elemento
lateral esquerdo ou direito conforme o lado escolhido. Aproximar a cadeira de rodas motorizada o máximo possível
com a superfície de assento.

cap. 6.1.2. Se necessário, desmonte o suporte de pés (ver
cap. 6.1.4).
Agora, o usuário pode se transferir para a superfície de
assento pelo lado. Este procedimento é facilitado com o
uso de uma tábua de transferência.
6.2.2 Pela frente
O rebatimento para cima de ambos os apoios de pés permite a entrada e a saída pela frente (fig. 12). A área de entrada/saída é aumentada, girando-se os suportes de pés
para os lados (fig. 13).
Com a ajuda de um acompanhante ou de um elevador de
transferência, o usuário pode entrar ou sair facilmente da
cadeira de rodas motorizada. Um disco giratório também
serve de apoio.

Se o painel de comando estiver montado no lado de entrada/saída, solte, se necessário, os fechos de velcro para
deslocar o cabo do painel de comando. Coloque, então, o
elemento lateral junto com o painel de comando no chão.
Remova o elemento lateral conforme descrição no
B400
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6.3

Comando

INDICAÇÃO

Prejuízo da marcha da cadeira de rodas motorizada.
As características de desempenho da marcha da cadeira
de rodas motorizada podem ser afetadas por campos
eletromagnéticos (telefones celulares ou outros dispositivos irradiantes). Por esse motivo, todos os dispositivos
móveis devem ser desligados durante a marcha.
INDICAÇÃO
Fig. 12

Apoios de pés rebatidos para cima

Danificação de outros aparelhos. A cadeira de rodas
motorizada pode gerar campos eletromagnéticos que podem interferir com outros aparelhos. Portanto, desligue o
comando, quando não utilizar as funções.
6.3.1 Painel de comando
O comando da cadeira de rodas é executado através do
painel de comando.

Fig. 13

Suportes de pés girados para os lados
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O painel de comando consiste de um teclado, um indicador
de LED e um joystick. No lado inferior, encontra-se a entrada para carregamento e programação. O painel de comando permite ligar e desligar a cadeira de rodas elétrica, enB400
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trar comandos de condução e exibir o estado atual de determinadas funções e componentes.
7

6

5

4
3

2

Teclas de velocidade
Permitem aumentar ou reduzir a velocidade através de breves pressões. O sinal acústico altera-se ao ser atingida a
velocidade máxima.

1
8

  
Fig. 14
1 Joystick

5 Buzina

3 Tecla de velocidade
rápido

7

4 Indicação da velocidade
(indicador de LED)

B400

Joystick
Permite regular a velocidade e a direção da marcha.
Buzina
A buzina soa enquanto esta tecla for pressionada.

Painel de comando

2 Tecla de velocidade
devagar

Tecla Ligar/desligar
A tecla Ligar/Desligar é utilizada para ligar e desligar a cadeira de rodas elétrica, bem como para ativar o imobilizador.

6 Tecla Ligar/desligar
 stado de carga da bateria
E
(Indicador de LED)

8 Tomada de carga lado inferior

Indicador de LED “Estado da carga”
Os LEDs indicam o estado de carga da bateria (ver
cap. 6.3.4)
Indicador de LED "Velocidades"
Os LEDs indicam a velocidade selecionada.
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6.3.2 Ligar e desligar
ADVERTÊNCIA

Risco de morte devido à ausência da função de frenagem. A alavanca de destravamento do freio tem que estar travada para a utilização da cadeira de rodas motorizada. Os freios automáticos têm que estar operacionais e
funcionando perfeitamente.
CUIDADO

Risco de acidentes devido à pressão de ar incorreta
nos pneus. Antes de utilizar a cadeira de rodas motorizada, sempre inspecionar os pneus quanto à profundidade
suficiente dos sulcos e a pressão correta. Uma pressão
incorreta diminui a vida útil dos pneus e piora o comportamento de marcha.

Pressionando-se a tecla Ligar/Desligar (ver fig. 14, pos. 6),
liga-se ou desliga-se o comando da cadeira de rodas motorizada. Se o comando não for acionado durante um tempo,
a cadeira de rodas motorizada irá se desligar automaticamente. A cadeira de rodas motorizada também pode ser
desligada durante a marcha através da tecla Ligar/Desligar. Neste caso, ela é freada imediatamente, parando.

INFORMAÇÃO Ao ligar, o comando encontra-se sempre na última
velocidade selecionada.

34 | Ottobock

6.3.3 Função de marcha
CUIDADO

Risco de lesões devido à marcha descontrolada da cadeira de rodas motorizada. Desligue o comando da cadeira de rodas motorizada, quando não utilizar as funções.
Deste modo, você evita o acionamento acidental do joystick.
CUIDADO

Risco de lesões devido ao tombamento durante a marcha. Durante a marcha com a cadeira de rodas motorizada, observe as seguintes medidas de segurança:
 Marcha em aclives e declives de no máx. 7° (12 %).

 Reduzir a velocidade de marcha em rampas de acordo com o declive.

 Não transpor obstáculos com uma diferença de altura
> 50 mm.
 Não passar em cima de degraus ou soleiras sem reduzir a velocidade.

A cadeira de rodas motorizada foi concebida para a marcha
em aclives e declives de no máx. 7° (12 %). Não é permitida
a marcha em aclives ou declives que ultrapassem este grau
de inclinação.
B400

Utilização

Para garantir uma descida segura em rampas, reduzir a
velocidade de acordo com o declive (por ex., ajustar a velocidade 1).
A altura máxima para a transposição de obstáculos com a
cadeira de rodas motorizada é de 50 mm. Diferenças de
altura superiores a 50 mm não podem ser transpostas.
Obstáculos como degraus e soleiras não podem ser transpostos sem reduzir a velocidade.
Eventuais obstáculos presentes no trajeto têm que ser contornados com grande distância. Em pisos irregulares pode
ocorrer um comportamento de marcha descontrolado. Por
isso, sempre adaptar a velocidade às características do
piso.
O joystick (ver fig. 14, pos. 1) é utilizado para conduzir.
Quanto mais afastado da posição central, maior a velocidade de deslocamento da cadeira de rodas motorizada
nessa direção.
A velocidade máxima com o encosto total do joystick dependerá do nível de velocidade selecionado. Se você soltar
o joystick, a função de frenagem do comando atua imediatamente e a cadeira de rodas para. No estado imobilizado,
os freios mecânicos estão ativos, impedindo que a cadeira
de rodas se desloque.
B400

A cadeira de rodas motorizada possui 5 velocidades. As
teclas de velocidade (ver fig. 14, pos. 2/3) permitem aumentar ou reduzir as velocidades. A velocidade selecionada é
indicada no indicador de LED "Velocidades". A tonalidade
do sinal acústico altera-se ao ser atingida a velocidade máxima ou mínima.
Adaptação das características da marcha
ADVERTÊNCIA

Risco de acidentes e lesões devido a configurações
incorretas. A alteração de parâmetros na configuração
também irá alterar o comportamento de marcha. Especialmente as alterações dos parâmetros de velocidade,
aceleração, frenagem ou do joystick podem levar a comportamentos de marcha inesperados com perda do controle
e, em consequência disso, a acidentes.
Depois de concluída a configuração/programação, teste
sempre o comportamento de marcha da cadeira de rodas
motorizada.
A programação só pode ser realizada por técnicos instruídos na matéria. A Ottobock, ou o fabricante do comando, não assume qualquer responsabilidade em caso de
danos resultantes de uma programação incorreta, não
conforme e inadequada às capacidades do usuário da
cadeira de rodas motorizada.
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O ajuste dos valores de velocidade, aceleração e desaceleração às exigências individuais do usuário só é possível
através do revendedor especializado, por meio de um dispositivo de programação manual conectado ao painel de
comando.
6.3.4 Indicador de LED “Estado da carga”
INFORMAÇÃO

A temperaturas < 0 °C, a capacidade da bateria diminui
em até 35 % em comparação com uma temperatura exterior de 20 °C. Com isso, a autonomia da cadeira de rodas
motorizada reduz-se na mesma proporção. Além disso, a
temperaturas baixas, o estado da bateria indicado no painel de comando pode apresentar um desvio maior em relação à capacidade real da bateria

Com a bateria totalmente carregada, todos os 10 segmentos de LED estão acesos. A redução da carga da bateria é
indicada com o apagar sucessivo dos segmentos de LED
(ver a tab. 2).
Se os três últimos segmentos ficarem intermitentes, a bateria precisa ser carregada com urgência.
O processo de carregamento é representado por uma luz
progressiva de LED. A função de marcha está bloqueada
durante este processo.
Indicação

Baterias carregadas
Carregar a bateria assim que
for possível
Carregar a bateria urgentemente

INFORMAÇÃO

Imediatamente após a ligação da cadeira de rodas motorizada, o indicador da bateria mostra o estado de carga
memorizado após a última utilização. O estado exato da
bateria é indicado logo após o início da marcha.

O indicador da bateria no campo de LEDs superior está
subdividido em 10 segmentos e exibe a capacidade atual
da bateria.
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Luz progressiva
Luz intermitente

Bateria está sendo carregada
Subtensão da bateria
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Indicação

Luz intermitente
Tab. 2

Informação
Sobretensão da bateria

Indicação da bateria no painel de comando

 Idade da bateria

 Temperatura ambiente

 Intensidade da marcha (por ex., conforme perfil do terreno, característica do solo, dirigir com iluminação)

 Tipo de processo de carregamento

 Utilização de opcionais elétricos

 Peso corporal do usuário
6.3.5 Alcance
INFORMAÇÃO

Para informações sobre a autonomia da cadeira de rodas
motorizada, consulte o capítulo "Dados técnicos".
Observe que as baterias atingem a plena capacidade
somente após 20 – 30 ciclos de carregamento; só então
a cadeira de rodas motorizada poderá atingir a autonomia especificada.
Observe que a autonomia especificada foi determinada
sob as condições definidas de acordo com a ISO 7176-4.
Na prática, a autonomia pode se reduzir em até 50 %.

Os seguintes fatores influenciam a autonomia de uma cadeira de rodas motorizada:
 Capacidade das baterias
B400

6.3.6 Imobilizador
O comando da rodas motorizada dispõe de um imobilizador
eletrônico. Este é ativado/desativado através do painel de
comando.
Ativar o imobilizador:

1. Com o comando ligado, pressionar a tecla Ligar/Desligar longamente.
2. Soltar a tecla Ligar/Desligar após um sinal acústico
(aprox. 1 s).
3. Pressionar o joystick para a frente até que soe um sinal.
4. Pressionar o joystick para trás até que soe outro sinal.
5. Um sinal acústico longo confirma o bloqueio da função
de marcha; o comando desliga-se.
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Após a ligação do comando, a ativação do imobilizador é
representada por uma luz progressiva no indicador de LED
"Velocidades" (ver tab. 3).
Indicação
Luz progressiva de LEDs
indicação da velocidade
Tab. 3

Informação
Imobilizador

Indicação do imobilizador no painel de comando

Desativar o imobilizador:
1. Após a ligação, o indicador da capacidade está apagado e o indicador de LED da velocidade encontra-se no
modo de luz progressiva.
2. Pressionar o joystick para a frente até que soe um sinal.
3. Pressionar o joystick para trás até que soe outro sinal.
4. Um sinal acústico longo confirma o desbloqueio da função de marcha; o indicador de LED “Capacidade da
bateria” acende-se.
O imobilizador está desativado e a marcha, liberada.
Se o movimento do joystick não for correto, o imobilizador continua ativo. O comando tem que ser desligado
para repetir a desativação do imobilizador. A cadeira de
INFORMAÇÃO

38 | Ottobock

rodas motorizada pode ser ligada novamente e o imobilizador, desativado.

6.4

Destravamento e travamento do freio
ADVERTÊNCIA

Risco de morte devido ao mau funcionamento do freio.
O ajuste incorreto do freio pode levar à perda do efeito de
frenagem e, consequentemente, a graves danos corporais e à morte. Reparos e ajustes do freio só podem ser
executados por técnicos autorizados do serviço de assistência.
ADVERTÊNCIA

Risco de acidentes e lesões devido à ausência da função de frenagem.
 Se o freio estiver destravado (marcha manual), a função de frenagem não está disponível.

 A força de frenagem necessária tem que ser exercida
pela pessoa que está empurrando a cadeira de rodas
motorizada, em caso de um percurso inclinado.

 A função de frenagem só pode ser destravada na presença de um acompanhante.

B400
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 Caso o usuário não seja capaz de alcançar o dispositivo de destravamento do freio, este pode ser destravado pelo acompanhante.

Após a mudança de posição da alavanca de destravamento do freio, todos os sistemas de frenagem estão
desligados.
INFORMAÇÃO

Indicação

INDICAÇÃO

Danos devido ao não travamento do freio
nar. O destravamento do freio pode resultar
mento descontrolado da cadeira de rodas
Por isso, ao estacionar a cadeira de rodas
certifique-se de que o freio esteja travado.

ao estaciono deslocamotorizada.
motorizada,

Luz intermitente

Informação
Freio destravado
para a marcha manual

Tab. 4

Indicação do destravamento do freio no painel de
comando

Fig. 15

Destravamento do freio

A cadeira de rodas motorizada pode ser empurrada em
caso de falha do comando ou carga baixa demais da bateria. Para tanto, soltar o freio através do mecanismo de destravamento. O dispositivo de destravamento do freio encontra-se à direita e à esquerda dos motores.
Destravar o freio
Para a marcha manual, puxar para fora ambas as alavancas vermelhas de destravamento do freio localizadas sob o
assento à esquerda e à direita (fig. 15). Nesta posição, o
comando detecta o destravamento do freio e desativa a
função de marcha. O destravamento do freio é sinalizado
através da intermitência do indicador de LED “Estado da
bateria”.
B400
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Travar o freio
Para travar o freio, empurrar as alavancas vermelhas de
destravamento do freio para dentro. Para ativar a função
de marcha, você precisa desligar e depois ligar o comando.

6.5

Baterias

INFORMAÇÃO

Antes de efetuar trabalhos nas baterias, leia atentamente
os avisos do fabricante anexos.
A cadeira de rodas motorizada B400 está equipada com
duas baterias AGM de 50 Ah/12 V (isentas de manutenção).
As baterias encontram-se sob o assento da cadeira de rodas motorizada.
Para indicação do estado da bateria no painel de comando, veja o capítulo 6.3.4.
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6.5.1 Carregar as baterias
ADVERTÊNCIA

Risco de lesões por gases explosivos. Durante o carregamento das baterias, é possível a formação de gases
explosivos. As medidas de segurança seguintes devem
ser terminantemente cumpridas. Assegure uma ventilação
suficiente em ambientes fechados. Não fume nem faça
fogo. É imprescindível evitar a formação de faíscas. Não
cubra as fendas de ventilação do revestimento.
INDICAÇÃO

Danificação da bateria. A marcha prolongada com a
bateria fraca leva a uma descarga profunda da bateria,
danificando-a. Com a bateria descarregada, a cadeira
de rodas motorizada pode parar de funcionar e deixar o
usuário em uma situação perigosa.

A capacidade das baterias determina a autonomia da cadeira de rodas motorizada. A capacidade é influenciada
por vários fatores. Além da temperatura, da idade da bateria e da intensidade da marcha, a capacidade e, consequentemente, a autonomia também são afetadas significativamente pelo ritmo de carregamento.

B400

Utilização

As baterias atingem a plena capacidade somente após
20 – 30 ciclos de carregamento. A autonomia especificada
da cadeira de rodas motorizada só pode ser obtida, quando as baterias atingirem sua plena capacidade.
A temperaturas < 0 °C, a capacidade da bateria diminui em
até 35 % em comparação com uma temperatura exterior de
20 °C. Com isso, a autonomia da cadeira de rodas motorizada reduz-se na mesma proporção. Além disso, a capacidade da bateria indicada no painel de comando pode apresentar um desvio maior em relação à capacidade real.
Para um ritmo ideal de carregamento, observe o seguinte:
 As baterias podem ser sempre carregadas, independentemente do estado de carga.
 O carregamento completo de uma bateria descarregada (apenas um segmento intermitente no símbolo da
bateria) demora aprox. 10 horas. Em seguida, a cadeira
de rodas motorizada pode permanecer conectada sem
problemas, já que o carregador dispõe de uma fase programada de recarga, que mantém a capacidade atingida.

 Imobilizações prolongadas provocam uma descarga
gradual das baterias. Se a cadeira de rodas motorizada
não for movimentada por um período prolongado, é necessário efetuar, no mínimo, um ciclo de carga uma vez
por semana para manter a capacidade. Em caso de
imobilizações prolongadas, é conveniente retirar o fusível.
 As baterias nunca devem ser descarregadas completamente (descarga profunda).

 Durante o processo de carregamento, desligue o comando da cadeira de rodas motorizada para permitir
que a corrente de carga flua completamente para a bateria.

Ao carregar as baterias, observe o seguinte:
 Só é permitida a utilização do carregador fornecido pela
Ottobock. A não observância resultará na perda dos direitos da garantia.
 O ajuste da tensão do carregador tem que corresponder à tensão da rede elétrica do respectivo país.

 Na utilização diária, recomendamos conectar o carregador durante a noite para que você possa dispor todos os
dias da capacidade total.
B400
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6.5.2 Carregador
ADVERTÊNCIA

Perigo de explosão devido à formação de faíscas. Antes de desconectar a bateria, é necessário desligar sempre o carregador e tirar o plugue da tomada.
INDICAÇÃO

Substituição não autorizada da bateria. A substituição
da bateria só pode ser realizada pelo revendedor especializado. A curva característica do carregador ajustada
de fábrica corresponde à bateria fornecida e não pode
ser alterada sem autorização. Um ajuste incorreto pode
danificar permanentemente a bateria.
O carregador foi concebido para baterias isentas de manutenção.

As medidas de segurança seguintes devem ser observadas
ao manusear o carregador. A não observância pode levar a
falhas do funcionamento do mesmo:
 Coloque o carregador sempre sobre uma superfície plana, com os pés de borracha.

 Proteja o carregador contra a luz solar direta para evitar
um aquecimento adicional do aparelho.
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 O local de instalação deve estar seco e possuir uma
ventilação suficiente. Evitar a penetração de pó e sujidades.

 Utilize um pano seco para limpar o carregador.

Proceda da seguinte forma para o carregamento:

1. Desligar o comando da cadeira de rodas motorizada.
2. Insira o conector do carregador na tomada de carregamento localizada no painel de comando (ver cap. 6.3.1.,
fig.14, pos. 8).
3. Conecte o carregador à tomada e ligue-o; o carregamento começa automaticamente e o estado da carga
pode ser acompanhado através dos LEDs do carregador.
4. Desligue o carregador depois de terminado o carregamento; desconecte o plugue e o conector
do carregador.
5. Ligue o comando; a cadeira de rodas motorizada está
operacional.
Para mais detalhes sobre a utilização e os indicadores de
LED, consulte o manual de instruções do carregador fornecido.
B400
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Acessórios
INFORMAÇÃO

É permitida apenas a utilização de opcionais originais do
fabricante. Os componentes opcionais podem ser montados somente conforme as descrições no manual de assistência técnica. A não observância resultará na perda dos
direitos da garantia.

7.1

Cinto pélvico
ADVERTÊNCIA

Risco de lesões devido ao uso do cinto pélvico não
conforme o fim previsto. Nunca utilize o cinto pélvico
como parte de um sistema de contenção para o transporte em veículos de transporte de deficientes.
CUIDADO

Risco de lesões devido à estabilização insuficiente da
pessoa sentada. Coloque sempre o cinto de retenção/
cinto pélvico na marcha em áreas públicas.
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Risco de lesões devido à colocação incorreta do cinto
pélvico.
 Certifique-se de que o fecho do cinto se encontre à
frente do corpo ao centro, a fim de evitar pontos de
compressão/constrições.

 Certifique-se de que o cinto pélvico não esteja muito
apertado junto ao corpo.

 Remova objetos ou peças de roupa presos.

O cinto pélvico destina-se à estabilização adicional e impede o deslizamento para fora do assento.
Colocação do cinto pélvico
1. Enfie ambas as metades do fecho uma na outra até
elas encaixarem. O fecho do cinto deve encaixar audivelmente.
2. Puxe o cinto para verificar se está bem fechado.
Abertura do cinto pélvico
1. Pressione o botão de destravamento vermelho. O cinto
se abre.

Ottobock | 43

Avarias/Eliminação de avarias

Ajuste do comprimento do cinto
O comprimento do cinto pode ser ajustado em ambos os
lados.
1. Posicione as metades do fecho ao centro sobre o corpo.
2. Para alterar a posição das metades do fecho, coloque
a lingueta do fecho ou da fivela em um ângulo reto. A
parte em excesso do cinto é acolhida pelo deslizador
de plástico.

1
Fig. 16
1

Ajustar o cinto pélvico

Fivela do cinto
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8

Avarias/Eliminação de avarias
INFORMAÇÃO

Se surgirem problemas durante a eliminação de avarias
ou se não for possível eliminar completamente as avarias
com as medidas aqui descritas, dirija-se ao seu revendedor especializado.

A indicação de falhas é realizada através da intermitência
do indicador de LED “Estado da carga” no painel de comando. Na tabela 5, são explicadas as várias indicações
com as respectivas origens das avarias, bem como as possíveis causas e as medidas a tomar.
Se não for possível a eliminação completa das avarias com
as medidas descritas, o revendedor especializado tem a
possibilidade de ler o código de erro exato com um dispositivo de programação manual e efetuar uma análise objetiva
do sistema.
Todas as avarias ocorridas são memorizadas em uma lista
e podem ser acessadas, por ex., na ocasião de uma revisão geral da cadeira de rodas motorizada. A partir dos dados memorizados, é possível determinar outros intervalos
de assistência e de manutenção.

B400

Avarias/Eliminação de avarias

8.1

Advertência

Uma advertência indica um estado ou um mau funcionamento de um ou vários componentes da cadeira de rodas
motorizada. O funcionamento de componentes que não
apresentam falhas não é afetado.

8.2

Erro
CUIDADO

Risco de lesões devido à parada abrupta da cadeira de
rodas motorizada. Em caso de problemas de comunicação no sistema de barramento do comando, o sistema
executa uma parada de emergência para evitar funções
descontroladas. Dependendo do tipo de problema apresentado pela cadeira de rodas motorizada, é possível
conduzi-la para fora de uma zona de perigo, como por
exemplo da via pública, ligando-se o comando novamente.
Se a operacionalidade não estiver restabelecida depois
de nova ligação, é possível comutar para a função manual com o destravamento do freio (ver cap. 6.4). Após uma
parada de emergência, dirija-se com urgência a um revendedor especializado!
B400

CUIDADO

Risco de acidentes devido a comportamento de marcha descontrolado. Avarias no funcionamento da cadeira de rodas motorizada podem causar movimentos descontrolados. Neste caso, dirija-se imediatamente ao seu
revendedor especializado autorizado.
INDICAÇÃO

Mau funcionamento do comando. O comando emite um
sinal de erro no painel de comando ao acionar-se o joystick com o freio destravado. Se isto não ocorrer, significa
que há uma falha de funcionamento, que deve ser eliminada imediatamente por um revendedor especializado.

Um erro pode afetar uma ou várias funções da cadeira de
rodas motorizada. O sistema não estará completamente
operacional até o erro ser eliminado.
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LED intermitente

Erro/advertência
Subtensão da bateria

Causa
Descarga profunda da bateria
Cabo da bateria avariado/
conexão à bateria defeituosa

Cabeamento defeituoso do por exemplo, conexão de encaixe
motor esquerdo
defeituosa
Motor com defeito

Curto-circuito na conexão
da bateria com o motor
esquerdo

Verificar as conexões do motor
esquerdo
Verificar o motor

Verificar conexão da bateria
com o motor esquerdo

Cabeamento defeituoso do por ex., conexão de encaixe
motor direito
defeituosa

Verificar as conexões do motor
direito

Motor com defeito

Verificar o motor

Curto-circuito na
conexão da bateria com o
motor direito

Função de marcha bloqueada devido a influências
externas
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por ex., ruptura do cabo

Medida possível
Carregar a bateria;
verificar conexão à bateria
(se estiver em ordem, carregar
a bateria)

por ex., ruptura do cabo

Verificar conexão da bateria
com o motor direito

Carregador eventualmente conec- Retirar o carregador
tado

B400
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LED intermitente

Tab. 5

B400

Erro/advertência

Causa

Medida possível

Erro do joystick

Joystick não está na posição zero
ao ligar

Antes de ligar, colocar o
joystick na posição zero

Controlador com defeito

Erro do controlador

Verificar todas as conexões

Dispositivo de destravamento do freio

Dispositivo de destravamento do
freio aberto

Sobretensão da bateria

Tensão muito alta

Verificar os freios do motor/
verificar as conexões do
controlador

Erro de comunicação
entre o painel de comando
(joystick) e o controlador

Cabo defeituoso, conector solto

Contatos da bateria frouxos

Continuar a marcha lentamente
Verificar contato dos conectores
Verificar as conexões

Mensagens de estado e erro
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9

Manutenção e cuidados
INFORMAÇÃO

Para o pedido de peças sobressalentes, é possível solicitar um catálogo de peças sobressalentes à Ottobock. Só
podem ser utilizadas as peças sobressalentes da Ottobock. A não observância resultará na perda dos direitos da
garantia.
INFORMAÇÃO

Se surgirem problemas na manutenção, consulte um revendedor especializado autorizado. A cadeira de rodas
motorizada deve ser revisada uma vez por ano no revendedor especializado autorizado.

9.1

Intervalos de manutenção

É necessário verificar o funcionamento da cadeira de rodas
motorizada antes de cada utilização. As ações descritas na
tabela 6 devem ser executadas pelo usuário nos intervalos
especificados.
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Componentes

Ação

Apoio de braços e elemento
lateral

Apertar parafusos de fixação

Rodas de
acionamento

As rodas têm que girar livremente e sem oscilação

Fixar apoio de braços e painel de comando
Verificar o apoio de braços quanto a danos

Sempre antes
de conduzir
X

semanalmente

X
X

X

Baterias

Sistema eletrônico

Freio

B400

Marcha em linha reta da cadeira de rodas motorizada
como um todo

X

Pressão de ar (veja os dados no pneu)

Verificar o estado de carga da bateria
Comando sem mensagem de erro

Carregador não indica nenhuma mensagem de erro no
indicador LCD
Verificar as conexões de encaixe

Acionar a alavanca do freio com o comando ligado
Função de frenagem ativa com freio travado

X
X

Profundidade suficiente dos sulcos, no mínimo 1 mm
Verificar a presença de danos

X
X

Apertar porca central no eixo de acionamento
Verificar a fixação firme da roda

Pneus

mensalmente

X

X
X
X
X

X
X
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Componentes

Ação

Sempre antes
de conduzir

semanalmente

mensalmente

Suporte de pés

Verificar o funcionamento e assento firme do encaixe

X

Rodas direcionais/giratórias

Assento sem folga do garfo no encaixe
As rodas têm que girar livremente e sem oscilação
Apertar a porca de fixação

X
X
X

Estofamento

Fixação do
assento
Tab. 6

Verificar os apoios de pés quanto a danos

Estado perfeito do estofamento

Verificar se os parafusos de fixação estão firmemente
apertados

X

X
X

Medidas e intervalos de manutenção
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9.2

Trocar o fusível

9.3

O fusível de vidro de está localizado em um suporte de fusível na área anterior da cuba da bateria (ver fig. 17).
Abra a tampa do suporte de fusível e substitua o fusível.
Certifique-se de pressionar o fusível numa posição central
nos respectivos contatos de mola e não obliquamente. Feche a tampa até o encaixe audível.
1

Fig. 17

Suporte de fusível

1 Tampa aberta
2 Fusível inserido
3 Suporte de fusível

B400

2

3

Trocar os pneus

INFORMAÇÃO

A exposição direta à luz solar (luz UV) leva a um rápido
envelhecimento dos pneus. Como consequência, verificase o endurecimento da superfície do piso com o desprendimento de fragmentos do piso do pneu.
INFORMAÇÃO

Aconselhamos não deixar a cadeira de rodas ao ar livre
desnecessariamente. Os pneus devem ser substituídos a
cada 2 anos independentemente do seu desgaste.
Períodos prolongados de imobilização ou o forte aquecimento dos pneus (por ex., quando próximos a aquecedores ou expostos à luz solar através de vidros) causam a
deformação permanente dos pneus. Por isso, mantenha
a sua cadeira de rodas motorizada afastada o suficiente
de fontes de calor, movimente-a com frequência ou providencie um cavalete para a sua elevação durante o armazenamento.

Proceda da seguinte forma para trocar o pneu de uma roda
de acionamento:

 Fixe a cadeira de rodas para que não tombe lateralmente, colocando uma base adequada sob a unidade de
acionamento.
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 Para desmontar uma roda de acionamento, soltar os 4
parafusos de sextavado interno no centro da roda com
uma chave Allen de tamanho 8 (fig. 18) e retirar a roda.

 Para trocar a câmara de ar em rodas de acionamento
providas desta câmara, soltar todos os parafusos de
sextavado interno no lado interno do aro usando uma
chave Allen de tamanho 8 e separar as duas partes do
aro.

Agora, você tem acesso livre à câmara de ar defeituosa e
pode trocá-la.

Proceda da seguinte forma para trocar o pneu de uma roda
dianteira:
 Para desmontar a roda dianteira, soltar o parafuso de
eixo com uma chave Allen de tamanho 6 (ver fig. 19,
pos. 1) e retirar o eixo.

 Soltar todos os parafusos de sextavado interno com a
chave Allen de tamanho 6 (ver fig. 19, pos. 2) e desmontar as duas partes do aro.

Agora, você tem acesso livre à câmara de ar defeituosa e
pode trocá-la.

1

Fig. 19
Fig. 18

Desmontagem da roda de acionamento
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2

Desmontagem da roda dianteira

1 Parafuso de eixo
2 Parafuso de sextavado interno

B400
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9.4

Limpeza e cuidados

INDICAÇÃO

Danos ao sistema eletrônico devido à penetração de
água. Para evitar falhas de funcionamento, os componentes eletrônicos, motores e baterias não podem entrar
em contato com a água durante a limpeza da cadeira de
rodas motorizada.
INDICAÇÃO

Danificação de componentes da cadeira de rodas motorizada. Não utilize detergentes agressivos, solventes ou
escovas duras para limpar a cadeira de rodas motorizada. Nunca efetuar a limpeza com jatos d'água nem com
máquinas de limpeza de alta pressão.
INFORMAÇÃO

Antes de uma desinfecção, deve ser efetuada a limpeza
dos revestimentos do assento e do encosto, das almofadas, do painel de comando e do apoio de braços.

Os componentes painel de comando, carregador, apoio de
braços e revestimentos podem ser limpos com um pano
úmido e uma solução detergente suave.
Limpar os revestimentos do assento e do encosto, bem
como as almofadas do assento, com uma escova seca.
As rodas e a estrutura podem ser limpas com uma escova
de plástico úmida.
9.4.1 Desinfecção
Desinfectar todas as peças da cadeira de rodas.
Indicações importantes para a desinfecção
 Para a desinfecção, devem ser utilizados produtos à
base de água. Observar as instruções de aplicação especificadas pelo fabricante.
 Antes de uma desinfecção, deve ser efetuada a limpeza
dos revestimentos do assento e do encosto, das almofadas, do painel de comando e do apoio de braços.

Dependendo do grau de uso e sujidade, a limpeza da cadeira de rodas motorizada tem que ser feita a intervalos regulares.

B400
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Dados técnicos
Informação geral

Classe de aplicação
(de acordo com DIN NE 12184)

Classe B
Dimensões e pesos

Largura do assento

380 – 420 mm

Altura do assento

450 mm

Profundidade do assento
Altura do apoio de braços

Comprimento do apoio de braços
Comprimento da perna
Altura do encosto

Ângulo do encosto
Largura total
Altura total

Comprimento total
Raio de giro

Área de giro*
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380 – 460 mm
225 – 350 mm
260 mm

250 – 440 mm
550 mm

0/10/20/30°
580 mm

1030 mm
1080 mm
870 mm

1450 mm

B400

Dados técnicos

Dimensões e pesos
Tamanho do pneu:
Roda direcional
Roda de acionamento

9"
14"

Tara

95 kg

Pressão de ar

Pesos de transporte

Carga máx.

Dianteira: ver os dados no pneu
Traseira: 2,5 bar
ver Tara*, da qual:

Elemento lateral: < 1 kg

Suporte de pés (padrão): aprox. 1 kg

140 kg (peso do paciente)
Sistema elétrico

Tipo de proteção IP (de acordo com DIN
60529)
Tensão de serviço
Baterias:

Baterias AGM

B400

IPX4
24 V

2 de 12 V; 50 Ah (C5)
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Sistema elétrico
Motores:

Potência do motor

Tipo de proteção IP (de acordo com DIN
NE 60529)
Comando:
Modelo

Tipo de proteção IP (de acordo com DIN
NE 60529)
Tensão de serviço

Corrente de saída máx. por motor
Fusível

Carregador

2 x 200 watts
IP44
VR2
IP44

24 V DC
60 A
80 A

Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o
carregador
Dados de marcha

Velocidade

Inclinação máxima segura
(capacidade de subida)***
Obstáculos transponíveis
Autonomia (no plano)****
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7,2 km/h
7° (12 %)
50 mm

aprox. 35 km
B400

Dados técnicos

Dados de marcha
Distância de frenagem (de acordo com DIN
EN 12184:2009)*****

a 7 km/h: 1200 mm (na horizontal);
2400 mm (no plano inclinado)

Temperatura de transporte e de armazenamento

-15 °C a +40 °C

Temperatura de serviço

-15 °C a +40 °C

Proteção contra corrosão
Proteção anticorrosiva

Estrutura laqueada por imersão

* giro de 180° em três movimentos
** O produto preenche todos os requisitos da norma ISO 7176-14.
*** A capacidade de subida permanente pode ser significativamente menor, em termos individuais, que a capacidade de subida especificada.
**** A autonomia especificada foi determinada sob as condições definidas de acordo com a ISO 7176-4. Na prática, a autonomia pode se reduzir em
até 50 %. Consulte o capítulo “Autonomia” do manual de utilização (usuário).
***** A distância de frenagem pode se prolongar, proporcionalmente, devido ao peso do usuário, aos opcionais instalados e às condições do pneu bem
como às condições climáticas e do solo.
Tab. 7

B400

Dados técnicos
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Eliminação

INFORMAÇÃO

Em caso de eliminação, todos os componentes e materiais da cadeira de rodas motorizada devem ser separados e eliminados de forma ecológica e seletiva ou encaminhados para a reciclagem.
CUIDADO

Risco de poluição ambiental por ácido de bateria. As
baterias da cadeira de rodas motorizada contêm ácido
tóxico. Elas não podem ser eliminadas no lixo doméstico e
o ácido de bateria não pode atingir a canalização nem o
solo. É imprescindível observar as indicações do fabricante impressas na bateria.

Se a cadeira de rodas motorizada não for mais utilizada,
tem que ser eliminada de acordo com os respectivos regulamentos ambientais nacionais em vigor.
As baterias defeituosas são retornadas ao revendedor especializado ao adquirir baterias novas.
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Indicações sobre a reutilização

A cadeira de rodas motorizada é adequada para a reutilização.

À semelhança de máquinas e veículos usados, os produtos
em reutilização estão sujeitos a uma carga especial. As características e desempenhos não podem ser alterados a
ponto de colocar em perigo a segurança dos pacientes e
de outras pessoas durante a vida útil do produto.

Tendo como base as observações de mercado e o estado
tecnológico, o fabricante projetou a utilização da cadeira de
rodas motorizada para 5 anos, desde que o produto seja
utilizado corretamente e sejam observadas as especificações de assistência e de manutenção. Este período não inclui o tempo de armazenamento no revendedor especializado ou na seguradora. No entanto, salientamos que, com os
cuidados e a manutenção adequados, a rodas motorizada
mantém seu desempenho confiável muito além do período
especificado.
Para a reutilização, é necessário proceder previamente a
uma boa limpeza e desinfecção do produto.

B400

Notas legais

Em seguida, o produto deve ser verificado por um técnico
autorizado para avaliar o seu estado, desgaste e presença
de danos.
Devem ser substituídas todas as peças desgastadas ou
danificadas, assim como os componentes que não podem
ser adaptados ou que não sejam adequados ao novo usuário.
O manual de assistência técnica inclui um plano de assistência para cada modelo, informações detalhadas e as
ferramentas necessárias.

B400

13

Notas legais

13.1 Responsabilidade
O fabricante assume a responsabilidade apenas no caso
em que o produto tenha sido utilizado nas condições prescritas e para os fins previstos. O fabricante recomenda o
manuseio correto e a realização dos cuidados com o produto conforme o manual de instruções.
O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes
da utilização de componentes ou peças sobressalentes por
ele não autorizados. Os reparos só podem ser efetuados
por revendedor especializado autorizado ou pelo próprio
fabricante.
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Notas legais

13.2 Conformidade CE

13.4 Marcas comerciais

Este produto preenche os requisitos da Diretiva europeia
93/42/CEE para dispositivos médicos. Com base nos critérios de classificação dispostos no anexo IX desta Diretiva, o
produto foi classificado como pertencente à Classe I. A Declaração de Conformidade, portanto, foi elaborada pelo
fabricante, sob responsabilidade exclusiva, de acordo com
o anexo VII da Diretiva.

Todas as designações mencionadas no presente documento anexo estão sujeitas de forma irrestrita às determinações
do respectivo direito de marcas e dos direitos dos respectivos proprietários.

O produto preenche os requisitos da Diretiva RoHS2011/65/
UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 08/06/2011
para a restrição do uso de substâncias perigosas em componentes e equipamentos elétricos e eletrônicos.

Todos os nomes comerciais, nomes de firma ou marcas
aqui citados podem ser marcas registradas e estar sob os
direitos dos respectivos proprietários.
A falta de uma identificação explícita das marcas utilizadas
neste documento anexo não pode servir de base conclusiva
de que uma designação esteja isenta de direitos de terceiros.

13.3 Condições da garantia
Para mais informações sobre as condições de garantia, dirija-se ao técnico que lhe forneceu a cadeira de rodas motorizada ou à Assistência da Ottobock (para obter os endereços, consulte a contracapa de trás).
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Kundenservice/Customer Service
Europe

Otto Bock HealthCare
Deutschland GmbH
37115 Duderstadt · Germany
T +49 5527 848-3433
F +49 5527 848-1460
healthcare@ottobock.de

Otto Bock France SNC
91978 Courtaboeuf Cedex
France
T +33 1 69188830
F +33 1 69071802
information@ottobock.fr

Otto Bock Healthcare
Products GmbH
1070 Wien · Austria
T +43 1 5269548
F +43 1 5267985
vertrieb.austria@ottobock.com

Otto Bock Healthcare plc
Egham, Surrey TW20 0LD
United Kingdom
T +44 1784 744900
F +44 1784 744901
bockuk@ottobock.com

Otto Bock Adria Sarajevo D.O.O.
71000 Sarajevo
Bosnia-Herzegovina
T +387 33 766200
F +387 33 766201
obadria@bih.net.ba

Otto Bock Hungária Kft.
1135 Budapest · Hungary
T +36 1 4511020
F +36 1 4511021
info@ottobock.hu

Otto Bock Bulgaria Ltd.
1612 Sofia · Bulgaria
T +359 2 80 57 980
F +359 2 80 57 982
info@ottobock.bg
Otto Bock Suisse AG
CH-6036 Dierikon
T +41 41 455 61 71
F +41 41 455 61 70
suisse@ottobock.com
Otto Bock ČR s.r.o.
33008 Zruč-Senec
Czech Republic
T +420 377825044
F +420 377825036
email@ottobock.cz
Otto Bock Iberica S.A.
28760 Tres Cantos (Madrid)
Spain
T +34 91 8063000
F +34 91 8060415
info@ottobock.es

Otto Bock Adria d.o.o.
10431 Sveta Nedelja · Croatia
T +385 1 3361 544
F +385 1 3365 986
ottobockadria@ottobock.hr
Otto Bock Italia Srl Us
40054 Budrio (BO) · Italy
T +39 051 692-4711
F +39 051 692-4720
info.italia@ottobock.com
Otto Bock Benelux B.V.
5692 AK Son en Breugel
The Netherlands
T +31 499 474585
F +31 499 476250
info.benelux@ottobock.com
Industria Ortopédica
Otto Bock Unip. Lda.
1050-161 Lisboa · Portugal
T +351 21 3535587
F +351 21 3535590
ottobockportugal@mail.telepac.pt

Otto Bock Polska Sp. z o. o.
61-029 Poznań · Poland
T +48 61 6538250
F +48 61 6538031
ottobock@ottobock.pl
Otto Bock Romania srl
077405 Chitila, Jud. Ilfov
Romania
T +40 21 4363110
F +40 21 4363023
info@ottobock.ro

Africa

Otto Bock Algérie E.U.R.L.
Mackle-Ben Aknoun · Alger
DZ Algérie
T +213 21 913863
F +213 21 913863
information@ottobock.fr
Otto Bock Egypt S.A.E.
Mohandessein - Giza · Egypt
T +202 330 24 390
F +202 330 24 380
info@ottobock.com.eg

OOO Otto Bock Service
143441 Moscow
Region/Krasnogorskiy Rayon
Russian Federation
T +7 495 564 8360
F +7 495 564 8363
info@ottobock.ru

Otto Bock South Africa (Pty) Ltd
Johannesburg · South Africa
T +27 11 312 1255
info-southafrica@ottobock.co.za

Otto Bock Scandinavia AB
60114 Norrköping · Sweden
T +46 11 280600
F +46 11 312005
info@ottobock.se

Otto Bock Argentina S.A.
Ciudad Autônoma de
Buenos Aires · Argentina
T +54 11 5032-8201 / 5032-8202
atencionclientes@
ottobock.com.ar

Otto Bock Slovakia s.r.o.
851 01 Bratislava 5
Slovak Republic
T +421 2 32 78 20 70
F +421 2 32 78 20 89
info@ottobock.sk
Otto Bock Sava d.o.o.
34000 Kragujevac
Republika Srbija
T +381 34 351 671
F +381 34 351 671
info@ottobock.rs
Otto Bock Ortopedi ve
Rehabilitasyon Tekniği Ltd. Şti.
34387 Mecidiyeköy-İstanbul
Turkey
T +90 212 3565040
F +90 212 3566688
info@ottobock.com.tr

Americas

Otto Bock do Brasil
Tecnica Ortopédica Ltda.
CEP: 13.278-181, Valinhos-SP
Brasil
T +55 19 3729 3500
F +55 19 3269 6061
ottobock@ottobock.com.br
Otto Bock HealthCare Canada
Burlington, Ontario, L7L 5N5
Canada
T +1 289 288-4848
F +1 289 288-4837
infocanada@ottobock.com
Otto Bock HealthCare
Andina Ltda.
Bogotá · Colombia
T +57 1 8619988
F +57 1 8619977
info@ottobock.com.co

Otto Bock de Mexico S.A. de C.V.
C.P. 01180 México, D.F. · Mexico
T +52 55 5575 0290
F +52 55 5575 0234
info@ottobock.com.mx

Otto Bock Korea HealthCare Inc.
137-070 Seoul · Korea
T +82 2 577-3831
F +82 2 577-3828
info@ottobockkorea.com

Otto Bock HealthCare
Minneapolis, MN 55447 · USA
T +1 763 553 9464
F +1 763 519 6153
usa.customerservice
@ottobockus.com

Otto Bock
South East Asia Co., Ltd.
Bangkok 10900 · Thailand
T +66 2 930 3030
F +66 2 930 3311
obsea@otttobock.co.th

Asia/Pacific

Other countries

Otto Bock Australia Pty. Ltd.
Baulkham Hills NSW 2153
Australia
T +61 2 8818 2800
F +61 2 8814 4500
healthcare@ottobock.com.au
Beijing Otto Bock
Orthopaedic Industries Co., Ltd.
Beijing, 100015, P.R. China
T +8610 8598 6880
F +8610 8598 0040
news-service@ottobock.com.cn
Otto Bock Asia Pacific Ltd.
Kowloon, Hong Kong · China
T +852 2598 9772
F +852 2598 7886
info@ottobock.com.hk
Otto Bock HealthCare
India Pvt. Ltd.
Mumbai 400 021 · India
T +91 22 2274 5500 / 5501 / 5502
information@indiaottobock.com
Otto Bock Japan K. K.
Tokyo, 108-0023 · Japan
T +81 3 3798-2111
F +81 3 3798-2112
ottobock@ottobock.co.jp

Otto Bock HealthCare GmbH
37115 Duderstadt · Germany
T +49 5527 848-1590
F +49 5527 848-1676
reha-export@ottobock.de

Otto Bock Mobility Solutions GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee-Rottenbach/Germany
www.ottobock.com

Ottobock has a certified Quality Management System in accordance with ISO 13485.
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