
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
MANUTENÇÃO 

TERMO DE GARANTIA 

                    Parabéns! Você acaba de adquirir 
 um produto fabricado por quem  

entende e está comprometido  
com a sua satisfação! 

TERMO DE GARANTIA 

Este andador reverso está garantido contra defeitos de 
fabricação, por 90 dias a contar da data da compra. 

Não estão cobertos pela garantia: 
• Desgaste natural devido ao tempo ou modo de utilização; 
• Equipamento que tenha sofrido qualquer alteração na sua 
estrutura original;  
• Equipamento que tenha sofrido acoplamento de peças ou 
acessórios incompatíveis; 
• Inobservância das instruções contidas neste manual; 
• Danos causados ao objeto decorrente de traumas 
acidentais, ações de terceiros, ou desastres naturais; 
• Danos causados por uso indevido. 

ANDADOR REVERSO 

Número de 
Série 

________ 

Data de 
Compra 

__/__/__ 

A garantia só terá validade com identificação do  
vendedor, assim como da data de compra. 

   Vendedor 
 

______________ 

Fabricado no Brasil 

SORRI–BAURU 
Av. Nações Unidas, 53-40 - Bauru - SP 
CNPJ: 47.641.907/0001-01   
I.E. 209.053.289-118 

Fone/fax:(14) 4009-1000  
vendas@sorribauru.com.br 

Responsável Técnico 
CREFITO: 3/150040-F 



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

O andador reverso da SORRI-BAURU é confeccionado em 
diversas medidas para melhor se adequar às necessidades do 
usuário. O modelo deve ser escolhido de acordo com a altura 
do trocanter do usuário, ou conforme indicação do médico 
responsável. 

MANUTENÇÃO 

 

Limpar periodicamente a estrutura com pano úmido e 
macio. Se necessário, utilizar sabão neutro. Secar e lubrificar 
as articulações e eixos com uma gota de óleo de máquina; 

 
Verificar periodicamente o ajuste correto da altura e ângulo 
das manoplas, bem como o bom funcionamento das rodas; 

 
Não deixar acumular sujeiras nos rolamentos e articulações. 
Fios de cabelo, pequenos barbantes ou fios em geral podem 
enroscar nas rodas, prejudicando o movimento. Material 
abrasivo como areia pode causar desgaste nos componentes. 
Por isso, remova toda sujeira antes de reutilizar o andador. 

 
Não molhar os componentes de espuma. Caso isso ocorra, 
seque-os antes de reutilizar. 

 

Fabricado no Brasil Fabricado no Brasil 

*Altura entre o solo e o 
trocanter do usuário 

Identificação 
 

Peso  
máximo do 

usuário 

Altura manopla*  

de (cm) até (cm) 

Infantil Micro         20kg 45 55 

Infantil Pequeno    25kg 50 60 

Infantil Médio      35kg 55 65 

Infantil Grande     50kg 60 70 

Juvenil Pequeno   65kg 65 75 

Juvenil Médio       75kg 70 80 

Juvenil Grande     85kg 75 85 

UTILIZAÇÃO PRETENDIDA 

O modelo padrão do Andador Reverso da SORRI foi projetado  
para uso no treino da marcha, nos ambientes típicos de clínica, 
hospital ou de casa. Para uso extenso na rua, ou em ambientes 
mais exigentes, solicite um modelo com as rodas opcionais, 
reforçadas. 


