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El nen també viatja segur:  Dispositius de retenció infantil dins de l'automòbil

Grup 0: 0-10 kg.  (0-9 mesos)

•  “Cabàs” per nadons.
Cabassos rígids, es col·loquen als  seients posteriors del vehicle i en posició transversal. Es
subjecten amb el propi cinturó del vehicle o amb arnesos especials que es venen amb el
propi cabàs.

• Cadira - cistella de seguretat.
És una cadireta petita i bastant inclinada. S'acobla amb el propi cinturó del vehicle. Pot anar
col·locada tant en el seient posterior, com en el davanter (sempre que el vehicle no disposi
d'air-bag). Es prefereix aquesta última posició ja que s'eviten les distraccions del conductor.
S'ha de col·locar SEMPRE en posició contrària a la marxa.

Grup I: 9-19 kg. (9 mesos-3 anys)

• Cadira en sentit contrari a la marxa del vehicle.
S'acobla  amb el  mateix  cinturó del  vehicle.  Es  pot  col·locar  tant  al  seient davanter com
darrere. El seu gran avantatge és que en cas d'accident, en anar el nen en sentit contrari a la
marxa del vehicle, s'eviten lesions greus a la part superior del cos.

• Cadira per a seient posterior en sentit de la marxa.
Se subjecten amb el cinturó de 2 punts de l'automòbil o amb un de similar que porta la 
pròpia cadira com a complement. Es col·loca al seient|assentament posterior i en el sentit 
de la marxa. Actualment aquests seients|assentaments es recomanen menys ja que en els 
xocs frontals, l'impacte no es reparteix de forma uniforme per tota l'esquena.

                            



Grup II: 18-25 kg. (3-6 anys)

• Seients amb ajustament de cinta.
El més significatiu d'aquest grup és que tant el dispositiu com el nen se subjecten amb el 
cinturó de seguretat del propi vehicle, utilitzant un ajustador que adapti el cinturó a l'altura 
de l'espatlla del nen/a.

Existeixen cadires d'aquest tipus amb el respatller desmuntable, l'avantatge del qual és que 
es pot usar per al següent grup com a coixí.

• Etiqueta homologada.

A: Categoria del dispositiu: Universal: indica que el dispositiu es vàlid per a  tots els vehicles. 
Exemple: 9-36 Kg: Grups a qui s'adequa el dispositiu. En aquest cas, seria als grups I, II i III.

B: E4: La E majúscula és el dispositiu de homologació, i el número de subíndex.  Es refereix al
país que l’ha homologat, en aquest exemple el 4 correspon a Holanda.

C: 0123439: és el número d'identificació de l’homologació.

SEMPRE que es busqui un producte de seguretat infantil per a l'automòbil, s'ha de 
comprovar que, en una etiqueta perfectament cosida o pegada, s'hi ofereix tota aquesta 
informació de manera clara, llegible i fàcilment localitzable.

Grup III: 22-36 kg. (6-12 ANYS)

• Coixí elevador.
S'acobla  als  cinturons de seguretat  tant  davanters  com posteriors.  En  elevar  el  nen/a  a
l'altura de la persona adulta, no necessita ajustador d'altura de la cinta.
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Per a  tots els grups: Algunes regles a tenir en compte

1.-  Els  nens  en  edats  compreses  entre  0  i  12  anys,  han d'utilitzar  sistemes  de  retenció
específics (cadiretes, cucuts, coixins elevadors...)

2. -El pes del nen, així com les seves característiques biodinàmiques són els aspectes a tenir
en compte a l'hora d'escollir un sistema o un altre de retenció específic.

3. -Els dispositius de retenció han DE SER HOMOLOGATS sempre.

4. -Mai no s'ha de transportar en braços a un nen, ja que a més de 5 Km/h l'adult no podrà
retenir-lo si es produeix una frenada brusca o un accident.

5. -Si el cotxe disposa d'air-bag per al passatger i la cadira va en sentit contrari a la marxa,
col·locar sempre el nen al seient posterior.

6. -  En cas de no disposar d'un sistema de retenció específic,  és preferible usar el  propi
cinturó de seguretat del vehicle.

7. - Ens hem de posar a tota hora el cinturó de seguretat ja que SEMPRE cal donar exemple
als nens


	A: Categoria del dispositiu: Universal: indica que el dispositiu es vàlid per a tots els vehicles. Exemple: 9-36 Kg: Grups a qui s'adequa el dispositiu. En aquest cas, seria als grups I, II i III.
	B: E4: La E majúscula és el dispositiu de homologació, i el número de subíndex. Es refereix al país que l’ha homologat, en aquest exemple el 4 correspon a Holanda.
	C: 0123439: és el número d'identificació de l’homologació.
	Per a tots els grups: Algunes regles a tenir en compte



