NAJSIGURNIJI ZAGRLJA J U VOŽ NJI

Među odlukama
s kojima ste se dosad susretali,
a tiču se sigurnosti i dobrobiti vašeg djeteta,
zasigurno je bila i ona o nabavi autosjedalice.
Vjerujemo da ste se pritom susreli s različitim
savjetima i informacijama od kojih nisu sve nužno
točne, pa ni sigurne. Ovim letkom želimo vam u
najkraćim crtama dati ispravne savjete za vožnju
vašeg novorođenčeta u automobilu.
Sretno!

Kako bi dijete bilo sigurno u autosjedalici tijekom vožnje, važno je da:

autosjedalica odgovara dobi i psihomotoričkom razvoju djeteta
je autosjedalica ispravno pričvršćena
je dijete pravilno vezano.
Sudari se najčešće događaju pri malim brzinama, unutar naselja i u poznatom okruženju. Ispravno upotrijebljena autosjedalica okrenuta u smjeru
suprotnom od smjera vožnje smanjuje rizik od smrtnog stradanja dojenčadi
u prometnim nesrećama za 71 %, a rizik od teške ozljede za više od 90 %.
Zbog jakih sila, koje se razvijaju tijekom sudara ili naglog kočenja, dijete je
nemoguće zaštititi u naručju ili u nekom od oblika različitih košara ili
jastuka koji se tradicionalno koriste.
Prateći smjernice koje navodimo, osiguravate sigurnu vožnju djeteta čak i u
najkraćoj vožnji.

autosjedalica 0/0+

košara od kolica

autosjedalica 0+/1

mekana košara

autosjedalica 40−75/87cm

jastuk

autokrevetići s naznačenom
regulativom*

naručje

*isključivo za neurorizičnu djecu s respiratornim poteškoćama

Koristi se prema uputama, koristi se od rođenja djeteta i okrenuta je u
suprotnom smjeru od smjera vožnje.
Ima naljepnicu s važećim atestom (R44/04 ili R129).
Ima naljepnicu s naznačenim slikovnim uputama kako se učvršćuje u
automobil.
Ima sve originalne dijelove, odnosno nema zamjenskih dijelova.
Nije bila u automobilu koji je sudjelovao u sudaru.
U roku je upotrebe (na plastičnom dijelu utisnut je datum proizvodnje,
a rok trajanja piše u uputama).
Isprobana je prije korištenja u automobilu i moguće ju je pravilno
učvrstiti.

U smjeru je suprotnom od smjera vožnje.
Čvrsto je zategnuta pojasom automobila u tri točke i ne miče se više
od 2 cm kad ju povučemo lijevo-desno na mjestu gdje prolazi bedreni
pojas automobila ili je zategnuta sustavom Isoﬁx na kojem su sve
oznake zelene boje te ispravno ukopčana sidrena kuka ili postavljena
potporna noga.
Nagib naslona autosjedalice jest 45 stupnjeva u odnosu na tlo, a nagib
mogu povisiti do najviše 60 stupnjeva nakon što dijete navrši šest
mjeseci.
Ručka autosjedalice namještena je u položaj za vožnju prema uputama
proizvođača.

60O
45O

Djetetova stražnjica u najdubljem je dijelu autosjedalice.
Cijela duljina leđa poduprta je naslonom, a glava je u ravnini s leđima.
Trake pojasa provučene su kroz utore u razini djetetovih ramena ili
malo ispod njih.
Trake pojasa ravne su i nisu nigdje presavinute ili zgužvane.
Trake pojasa ništa ne ometa; koriste se samo originalni jasutučići za
pojaseve.
Trake pojasa dovoljno su zategnute; samo jedan prst stane između
pojasa i djetetove ključne kosti.

Dijete se uvijek oblači u jedan ili više slojeva
tanje odjeće. Tijekom zime, ako je potrebno,
utopli ga se jaknom ili dekom PREKO
zavezanih pojaseva. Skafander onemogućava
pravilno vezanje djeteta pa postoji
mogućnost izlijetanja djeteta iz autosjedalice
u slučaju sudara ili naglog kočenja.

Dijete je preraslo autosjedalicu ako:
ima više kilograma od ograničenja naznačenog na autosjedalici i(li)
ima više centimetara od ograničenja naznačenog na autosjedalici i(li)
pojasevi autosjedalice izlaze iz utora prenisko u odnosu na razinu
ramena.

Djetetove noge koje
prelaze rub autosjedalice ili dodiruju naslon
sjedala nisu znak prerastanja autosjedalice niti
znače opasnost ili nelagodu za dijete.

Iako zakon i regulativa R44
dozvoljavaju prijevoz djeteta u smjeru vožnje
već od 9 kg, sigurnosne preporuke su da se dijete
što duže vozi u suprotnom smjeru.

stavljajte dijete prerano u smjer vožnje!
Tri minimalna uvjeta koje dijete
mora ispuniti za smjer vožnje:

15
mjeseci

10 kg

dijete
samostalno
hoda

Uz provjeravanje važnih točaka ispravnog korištenja autosjedalice i
pravilnog vezanja djeteta u njoj, nužno je poštovati sljedeća pravila
ponašanja.
Uvijek i bez iznimke koristite autosjedalicu u svakoj vožnji bez
obzira na to koliko kratka ona bila.
Kad god je moguće, djecu prevozite na stražnjim sjedalima.
Ako to nije moguće te morate postaviti autosjedalicu (okrenutu u
smjeru suprotnom od smjera vožnje) na prednje sjedalo, zakonska je obveza deaktivirati zračni jastuk.
Jedan sigurnosni pojas koristi se samo za jednu osobu ili autosjedalicu.
Vozač i svi putnici u automobilu pravilno se vežu pojasevima i na
prednjim i na stražnjim sjedalima.
Dijete se nikad ne vadi iz autosjedalice tijekom vožnje. Ako ga
treba umiriti, nahraniti ili presvući, automobil treba prvo zaustaviti na sigurnome mjestu.
Dijete nikad ne smijete ostavljati samo u automobilu ni na
minutu.
Koristite samo originalne dijelove autosjedalice.
Kad god je to moguće, dijete treba unositi u automobil i iznositi
iz njega sa strane koja nije izložena prometu.
Autosjedalica je namijenjena korištenju u vožnji automobilom (ili
drugim prijevoznim sredstvom prema uputama proizvođača, npr.
zrakoplovom), ali ona nije namijenjena za šetnje kolicima ili za
spavanje u kući.

Video upute
za postavljanje
autosjedalice u
smjeru suprotnom
od smjera vožnje:

Video upute
kako vezati dijete
u autosjedalici
u smjeru suprotnom
od smjera vožnje:

Rodine savjetnice za autosjedalice stoje vam
na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice
na e-mailu: autosjedalice@roda.hr
ili u Facebook grupi Rodini savjeti
o autosjedalicama.

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku
Grada Zagreba. Sadržaj ovoga dokumenta u
isključivoj je odgovornosti udruge Roditelji u akciji i
ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao
odraz stajališta Grada Zagreba.
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