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Atenção: Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto. 
 
Apresentação 

As cadeiras CarciLife são projetadas e confeccionadas em material de alta resistência, proporcionando conforto e 
segurança para o usuário. Podem ser utilizadas tanto no ambiente doméstico como em hospitais, clínicas, restaurantes 
ou hotéis.  
 
Acessórios que compõem o produto: 
• 01 Tela do encosto; 
• 01 Tela para apoio dos pés; 
• 01 Cinto de segurança; 
• 01 Assento sanitário; 
• 01 Caixa coletora de dejetos; 
• 01 Manual do usuário. 
 
Acessórios opcional: 
• Rodízio de aço inox. 
 
Descrição 

A Cadeira CARCILIFE PVC é feita com material de alta resistência, possui encosto em vinil revestido com tela de 
poliéster removível, facilitando a limpeza; cinto de segurança abdominal padrão para o paciente; rodízios traseiros com 
travas; caixa de coleta de dejetos removível, mesmo quando o paciente estiver sentado; e apoio para os pés retrátil 
reunidos em um produto com design arredondado que facilita a sua higienização. 

  ADVERTÊNCIAS 

O descumprimento das informações abaixo pode causar dano e risco de queda ao paciente. 

- Não usar a cadeira em pisos irregulares. 

- Não suspender a cadeira com o paciente sentado. 

- Não usar o descanso para os pés como apoio para sair da cadeira. 

- Não utilizar a cadeira em caso de folga nos rodízios e trinca na estrutura. 

- Não exceder o peso máximo da carga da cadeira. 

- Não é permitido o uso desta cadeira com a finalidade de cadeira de rodas, para locomoção. 

- Verifique semanalmente se há acumulo de água na cavidade de encaixe do braço escamoteável. Em caso positivo 
incline leve mente a cadeira para que a água escoe. 

  ATENÇÃO 

- Verifique mensalmente a integridade das conexões (se não há trincas na estrutura). 

- Verifique mensalmente a integridade dos rodízios (se não há sujidade, se as travas estão funcionando corretamente, 
se as rodas estão deslizando naturalmente). 

- Verifique mensalmente o cinto de segurança (se as faixas estão integras (sem nenhum tipo de desgaste), se as 
travas estão funcionando corretamente). 

Nota: Em caso de qualquer anormalidade, procure uma Assistência Técnica autorizada. 
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CARCILIFE: 

- Apoio para braços nas laterais, escamoteável com travas. 

Modelo 310CL - CARGA MÁXIMA 95 KG. 
 

Modelo Descrição Altura Largura Profund. Peso 

Cadeira de 
Banho adulto PVC 99 cm 55 cm 51 cm 11 Kg 
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CARCILIFE: 

 - Apoio para os braços e encosto fixo. 
 
Modelo 300CLE - CARGA MÁXIMA 95 KG. 
 

Modelo Descrição Altura Largura Profund. Peso 

Cadeira de 
Banho adulto PVC 99 cm 55 cm 51 cm 11 Kg 

 
 
Modelo 300CLOE - CARGA MÁXIMA 150 KG. 
 

Modelo Descrição Altura Largura Profund. Peso 

Cadeira de 
Banho adulto PVC 100 cm 71 cm 54 cm 11,1 Kg 
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CARCILIFE: 

- Apoio para braços nas laterais, escamoteável com travas. 

Modelo 300CLO - CARGA MÁXIMA 150 KG. 
 

Modelo Descrição Altura Largura Profund. Peso 

Cadeira de 
Banho adulto PVC 100 cm 71 cm 51 cm 11,1 Kg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrução de Montagem (modelos: 310CL, 300CLE, 300CLOE e 300CLO) 

1. Retire a cadeira da embalagem. 

2. Puxe o apoio para os pés para que o usuário possa utilizá-lo. 

3. Coloque a caixa coletora quando a cadeira não for utilizada no vaso sanitário. 
 
 



                                                                

                                                                               Cadeira Carcilife PVC 

 

CARCILIFE_PORT_REV_1.0_062018                                                       6 

 

CARCILIFE: 

- Apoio para braços nas laterais, escamoteável com travas. 

Modelo 330CL - CARGA MÁXIMA 95 KG. 
 

Modelo Descrição Altura Largura Profund. Peso 

Cadeira de 
Banho adulto PVC 106 cm 55 cm 54 cm 10,5 Kg 

 

Modelo 330CLO - CARGA MÁXIMA 150 KG. 
 

Modelo Descrição Altura Largura Profund. Peso 

Cadeira de 
Banho adulto PVC 106 cm 71 cm 54 cm 11,5 Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Instrução de Montagem (modelos: 330CL e 330CLO) 

1. Retire a cadeira da embalagem. 

2. Abra o apoio para os pés para que o usuário possa utilizá-lo. 

3. Coloque coletor para dejetos quando a cadeira não for utilizada no vaso sanitário. 

 
Obs.: Estes modelos não acompanham caixa coletora de dejetos. 
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CARCILIFE - Modelo 320CLE 

Modelo Descrição Altura Largura Profund. Peso 

Cadeira de 
Banho infantil PVC 76 cm 67 cm 71 cm 15,5 Kg 

OBS: CADEIRA INFANTO JUVENIL INDICADA PARA SER UTILIZADA POR PACIENTES ATÉ 60 KG 

 Descrição Altura Largura Profund. Peso 

Assento 
regulável em 
3 posições 

PVC+ Revestimento  
Vinil - 52 cm 46 cm - 

Encosto PVC+ Revestimento  
Vinil - 52 cm 70 cm - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrução de Montagem 

1. Retire a cadeira e a base da caixa de papelão.  

2. Encaixe a cadeira na base com as rodas travadas e verifique se a mesma está bem acoplada 

3. Regule a inclinação do encosto e do assento através do pino de regulagem de acordo com a necessidade do 
paciente 

4. Coloque o paciente na cadeira fixando o cinto peitoral e/ou abdominal. 

5. Regule também o apoio de cabeça e finalmente a fixação das pernas, para que o paciente fique seguro e não 
escorregue durante o banho 
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CARCILIFE:  

- Apoio para braços nas laterais, escamoteável com travas. 

Modelo 300CLH - CARGA MÁXIMA 95 KG. 
 

Modelo Descrição Altura Largura Profund. Peso 

Cadeira Multiuso 
p/ Hidroginástica PVC 102 cm 74 cm 46 cm 20 Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrução de Montagem 

1. Retire a cadeira da embalagem. 

2. Abra o apoio para os pés para que o usuário possa utilizá-lo. 
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CARCILIFE: 

- Apoio para braços nas laterais, escamoteável com travas. 

Modelo 340CL - CARGA MÁXIMA 95 KG. 
 

Modelo Descrição Altura Largura Profund. Peso 

Cadeira de 
Banho adulto PVC 99 cm 55 cm 51 cm 11 Kg 

Suporte para 
perna PVC 53 cm 26,5 cm 50 cm 2,6 Kg 

 

Modelo 340CL - CARGA MÁXIMA 150 KG. 
 

Modelo Descrição Altura Largura Profund. Peso 

Cadeira de 
Banho adulto PVC 99 cm 71 cm 51 cm 11,1 Kg 

Suporte para 
perna PVC 53 cm 26,5 cm 50 cm 2,6 Kg 
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Instrução de Montagem 

1. Retire a cadeira da embalagem. 

2. Puxe o apoio para os pés para que o usuário possa utilizá-lo. 

3. Coloque a caixa coletora quando a cadeira não for utilizada no vaso sanitário. 

4. Instale o apoio de perna do lado que for utilizar.  
 
Instrução de Uso (Todos os modelos) 

1. Antes de colocar o paciente na cadeira, trave as quatro rodas; 

2. Puxe o apoio para os pés; 

3. Em caso de cadeiras com braço escamoteável, destrave um dos braços e gire-o a um ângulo de 90° para facilitar a 
acomodação do paciente. Quando o paciente estiver confortavelmente acomodado, volte o braço da cadeira para a 
posição original e trave-o. 

Nota: Verifique se o braço está travado corretamente. 

4. Acomode os pés do paciente de forma confortável, no apoio para os pés; 

5. Ajuste o cinto de segurança, conforme necessário e trave-o. 

6. Destrave as quatro rodas e desloque o paciente até o local desejado. 
 
 

Manutenção e Limpeza 
 
Verifique mensalmente se há danos (trincas) na estrutura e no assento; e se os rodízios estão sem folga e com o freio 
funcionando normalmente.  
 
Verifique mensalmente a integridade da tela de poliéster do encosto e o cinto de segurança. 
 
Utilizar para limpeza sabão ou detergente neutro e esponja não abrasiva. 
 
Para secar, utilizar pano de algodão. 
 
Caso apresente algum problema, entre em contato com a Assistência Técnica. 
 
 
Manutenção Corretiva e Preventiva 
 

Problemas Soluções 

Cadeira não se movimenta 

  
• Verificar se os rodízios não estão travados. 
• Verificar se não há material enroscado nos 

rodízios. 
 

Cinto de segurança não 
permanece travado. 

 
• Verificar a integridade do cinto.  
 

Jogo/folga na estrutura da 
cadeira 

 
• Entre em contato com a assistência técnica. 
 

Recipiente de dejetos não 
encaixa no suporte 

 
• Verifique a integridade dos suportes, 
• Verifique a integridade do recipiente. 
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Características Técnicas 

Especificações: 

• Origem:   Carci Industria e Comercio Eireli - Brasil  

• Função e aplicação: Cadeira de banho para paciente com restrição de mobilidade. 

• Modelos:  

Carcilife 300CLE 

Carcilife 300CLOE 

Carcilife 300CLO 

Carcilife 310CL 

Carcilife 310CLO 

Carcilife 320CLE 

Carcilife 330CL 

Carcilife 330CLO 

Carcilife 340CL 

Carcilife 340CLO 

Carcilife 300CLH 

Carcilife 300CLHO 

       
• Dimensões / Peso / Carga máxima:       

Carcilife 300CLE 
- Dimensões (AxLxP) Cm : 99 x 55 x 51 
- Peso ( Kg )  : 11,0 
- Carga máxima  ( Kg )  : 95,0 
 
Carcilife 300CLOE  
- Dimensões (AxLxP) Cm : 99 x 71 x 51 
- Peso ( Kg )  : 11,0 
- Carga máxima  ( Kg )  : 150,0 
 
Carcilife 300CLO  
- Dimensões (AxLxP) Cm : 100 x 71 x 51 
- Peso ( Kg )  : 11,1 
- Carga máxima  ( Kg )  : 150,0 
 
Carcilife 310CL  
- Dimensões (AxLxP) Cm : 99 x 55 x 51 
- Peso ( Kg )  : 11,0 
- Carga máxima  ( Kg )  : 95,0 
 
Carcilife 310CLO  
- Dimensões (AxLxP) Cm : 99 x 71 x 51 
- Peso ( Kg )  : 11,1 
- Carga máxima  ( Kg )  : 150,0 
 
Carcilife 340CL  
- Dimensões (AxLxP) Cm : 99 x 55 x 51 
- Peso ( Kg )  : 11,0 
- Carga máxima  ( Kg )  : 95,0 
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Carcilife 340CLO  
- Dimensões (AxLxP) Cm : 99 x 71 x 51 
- Peso ( Kg )  : 11,1 
- Carga máxima  ( Kg )  : 150,0 
 
Carcilife 320CLE  
- Dimensões (AxLxP) Cm : 76 x 67 x 71 
- Peso ( Kg )  : 15,5 
- Carga máxima  ( Kg )  : 60,0 
 
Carcilife 300CLH  
- Dimensões (AxLxP) Cm : 102 x 74 x 46 
- Peso ( Kg )  : 20,0 
- Carga máxima  ( Kg )  : 95,0 
 
Carcilife 300CLHO  
- Dimensões (AxLxP) Cm : 102 x 90 x 46 
- Peso ( Kg )  : 21,5 
- Carga máxima  ( Kg )  : 150,0 
 
Carcilife 330CL  
- Dimensões (AxLxP) Cm : 106 x 55 x 54 
- Peso ( Kg )  : 10,5 
- Carga máxima  ( Kg )  : 95,0 
 
Carcilife 330CLO  
- Dimensões (AxLxP) Cm : 106 x 71 x 54 
- Peso ( Kg )  : 12,1 
- Carga máxima  ( Kg )  : 150,0 
 
 

• Registro na  ANVISA : 10314290045 
• Vida útil do produto  : 3 anos    
 
Condições de uso da cadeira:  
• Temperatura ambiente : +10 ºC a +40ºC 
• Umidade relativa  : 0 a 80% 
• Pressão atmosférica : 700 a 1060hPa 
 
Condições ambientais para transporte e armazenamento: 
• Temperatura ambiente : -10ºC a 60oC  
• Umidade relativa  : 20% a 90% 
• Pressão atmosférica : 500hPa a 1060hPa 
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Considerações Finais 

Tem sido política da Carci melhorar continuamente a qualidade de seus produtos. A Carci se reserva no direito de fazer 
modificações no projeto e nas especificações, como também adicionar e melhorar seus produtos, sem incorrer em 
obrigação alguma de instalá-los em produtos já fabricados. 
O texto, ilustrações e especificações constantes neste manual se baseiam em informações disponíveis por ocasião da 
impressão. 
Todos os direitos reservados. 
Este manual não poderá ser reproduzido em todo ou em parte, sem consentimento por escrito da Carci. 
 

Dados do Fabricante/Distribuidor 
 
CARCI Indústria e Comércio de Aparelhos  
Cirúrgicos e Ortopédicos Eireli. 
CGC: 61.461.034/0001-78   I.E.: 110.182.450.113 
Rua Álvares Fagundes, 359 - Americanópolis  
São Paulo – SP – Brasil - CEP 04338-000 
Tel.: (11) 3346-2100     Fax.: (11) 3270-8027 
 e-mail: carci@carci.com.br                         
 web site: www.carci.com.br 
 

Registro Carci no Ministério da Saúde: MS-1.03.142-9 
 
Para Assistência Técnica:  
Departamento de Assistência Técnica 
Rua Álvares Fagundes, 359 – Americanópolis - São Paulo – SP – Brasil 
Tel.: (11) 5621-2791 
 
Responsável Técnico: 
Antonio Francisco Leite Moreira - CREA 0601723024 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO DE GARANTIA EM ANEXO 
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