
Manual de Instruções
Parapodium em Aço

ESTIMADO CLIENTE

Você acaba de adquirir um produto Vanzetti. Prezamos sempre pela 

qualidade dos nossos processos e pelo seu bem-estar!

AVISO IMPORTANTE

 Antes de utilizar o produto, mostre-o a um Fisioterapeuta ou Terapeuta

 Ocupacional para um melhor ajuste ao paciente.

A GARANTIA COBRE

- Danos no material com quebras e rupturas de soldas;

- Defeitos de funcionamento mecânico;

A GARANTIA NÃO COBRE

- Desgaste natural das peças devido ao uso incorreto do produto;

CUIDADOS

- O produto deve estar sempre seco e limpo;

- Capacidade: o produto suporta usuários de até 60kg.

GENERALIDADES

- O fabricante não se responsabiliza por prejuıźos em decorrência de acidentes e/ou 

má utilização;

- As peças na garantia serão substituıd́as por conta do fabricante (peças e transporte);

- Para dúvidas, reclamações e/ou sugestões, fale com nosso Diretor pelo telefone:

(19) 3542-5444 ou pelo e-mail: humberto@vanzetti.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA
Garantia do produto válida por 01 (um) ano a contar da data de saída

CLIENTE: ___________________________________________________________________

NOTA FISCAL: ______________________________________________________________

DATA DA SAÍDA: ___________________________________________________________

PRODUTO: _________________________________________________________________

GrupoVanzetti
www.vanzetti.com.br



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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• Encaixe os apoios de tronco e quadril por 

trás do encosto (fig. E). Regule sua altura e

largura.

(E)

• Prenda o apoio de cabeça por trás do 

encosto (fig. F).

(F)

• Encaixe a mesa (fig. G) regulando sua 

altura e profundidade.
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• Para freiar o Parapodium, pise no

suporte de freio dos rodízios (fig. H).
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• Encaixe as peças que compõe o bloquea-

dor de joelhos (fig. A).
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(B)

• Instale os apoios de joelhos conforme 

indica a figura B.

(C)

(C)
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• Antes de posicionar o usuário no Parapo-

dium, freie os 4 rodízios (fig. H) e após 

posicionar o usuário encaixe o bloqueador 

de joelhos, regulando sua altura e profundi-

dade (fig. C).

(D)

• Passe as faixas de tronco e quadril 

prendendo-as por trás da estrutura (fig. D).


