
Najważniejsze jest, by fotelik samochodowy był dobrze dobrany 
i prawidłowo używany.
Kupując fotelik samochodowy mocowany do siedzenia samochodu za pomocą pasów 
należy sprawdzić, czy pasuje on do danego modelu samochodu. Informację tę można 
uzyskać na stronie internetowej producenta lub w broszurach dołączanych do fotelika. 
Jeśli fotelik ma być używany nie tylko w jednym samochodzie, należy upewnić się, że 
pasuje we wszystkich przypadkach.  

Bardzo ważne jest prawidłowe zamontowanie fotelika w samochodzie. Nawet, jeśli 
wybrany fotelik jest odpowiedni dla dziecka, może ono doznać poważnych obrażeń, 
jeśli fotelik zostanie zamontowany nieprawidłowo. Dlatego należy dokładnie przeczytać 
wszystkie instrukcje dostępne zarówno w samochodzie, jak i dostarczone wraz z 
fotelikiem. Można także poprosić personel w sklepie o pomoc przy montowaniu fotelika.

Uchwyty ISOFIX
Wiele samochodów jest wyposażonych w uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach. 
Uchwyty są montowane na stałe w pojeździe i stanowią element jego konstrukcji. 
W przypadku zakupu fotelika z systemem ISOFIX będzie on pasował do wszystkich 
samochodów posiadających uchwyty ISOFIX.

Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa to nasz obowiązek

Kiedy bezpiecznie jest umieścić dziecko w foteliku skierowanym przodem do 
kierunku jazdy?
Dziecko powinno być sadzane w foteliku mocowanym tyłem do kierunku jazdy tak 
długo, jak to możliwe, ponieważ głowa małego dziecka jest stosunkowo duża i ciężka 
w porównaniu innych części ciała, a kręgi szyjne nie są w pełni rozwinięte. Używanie 
fotelików mocowanych tyłem do kierunku jazdy zmniejsza prawdopodobieństwo 
doznania przez dziecko poważnych obrażeń kręgosłupa i mózgu. Najlepszą opcją jest 
sadzanie dziecka tyłem do kierunku jazdy, dopóki nie osiągnie trzech lat. Dzieci poniżej 
roku nie powinny być nigdy sadzane w fotelikach  mocowanych w kierunku zgodnym 
z kierunkiem jazdy.

Jakiego rodzaju fotelików powinny używać dzieci?
Większość dzieci używa trzech typów fotelików, zanim osiągnie wiek umożliwiający 
używanie samych pasów samochodowych. 

Foteliki dla niemowląt
Pierwszy fotelik jest często nazywany fotelikiem dla niemowląt, chociaż okres 
używania tego typu fotelika jest różny. Większość fotelików dla niemowląt jest 
używanych do czasu, aż dziecko osiągnie wagę 13 kg. Można jednak kupić foteliki, 
które są przeznaczone dla dzieci od urodzenia do osiągnięcia wagi 18 kg. Takich 
fotelików nie można jednak używać jako nosidełek, służą one wyłącznie do użytku 
samochodowego. Dostępne są również foteliki dla niemowląt z bazą. Baza jest 
montowana w samochodzie za pomocą pasów lub uchwytów ISOFIX. W takich 
przypadkach fotelik jest zatrzaskiwany w bazie.

Foteliki dla dzieci 
Kiedy dziecko wyrośnie z fotelika dla niemowląt, potrzebuje fotelika przeznaczonego 
dla dzieci o wadze do 18 lub 25 kg. Takie foteliki są montowane w samochodzie za 
pomocą pasów lub uchwytów ISOFIX. Dziecko jest przypinane do fotelika za pomocą 
pięciopunktowych pasów bezpieczeństwa. 

Siedzenia podwyższające z oparciem
Kiedy dziecko osiągnie wagę 18 lub 25 kg, bezpieczeństwo w samochodzie zapewni 
mu siedzenie podwyższające z oparciem pleców. Używanie siedzenia bez oparcia nie 
jest zalecane, ponieważ jest mniej bezpieczne. Oparcie jest wyposażone w specjalne 
szczeliny lub zaczepy, które umożliwiają prawidłowe poprowadzenie pasów tak, 
by przylegały do ciała dziecka. Oparcie zapewnia ochronę przy zderzeniu bocznym, 
a także zapobiega przesuwaniu się siedzienia umożliwiając stabilną pozycję dziecka.  
Siedzenie podwyższające z oparciem powinno być używane, dopóki dziecko nie 
osiągnie wagi 36 kg lub wieku około 10-12 lat. 

W przypadku wyboru samochodowego 
fotelika dla dzieci, którego główną cechą 
ma być zapewnienie bezpieczeństwa 
i ochrony, ważne jest, aby dokładnie 
rozpatrzyć istniejące modele, przeszukać 
strony internetowe i sprawdzić dostępne 
punkty sprzedaży.  Fotelik powinien być 
odpowiedni dla wieku dziecka oraz dać się 
wygodnie zamontować w samochodzie. 
Bardzo ważne jest również, aby dziecko 
prawidłowo używało fotelika. Pasy nie mogą 
być skręcone i muszą dobrze przylegać do 
ciała dziecka. Nie wolno ich umieszczać za 
plecami lub pod ramionami dziecka.

Foteliki samochodowe są dobierane na 
podstawie wagi dziecka. Optymalnym 
rozwiązaniem jest używanie przez dziecko 
fotelika tak długo, jak to możliwe (dopóki nie 
osiągnie ono maksymalnej wagi). Należy 
jednak pamiętać o tym, że głowa dziecka 
nie może całkowicie wystawać nad górną 
krawędź fotelika (jako wysokość referencyjna 
traktowany jest zwykle poziom uszu).

Jaki typ fotelika samochodowego jest odpowiedni?



Ważne aspekty bezpieczeństwa Bezpieczeństwo dziecka 
w samochodzie

Zgodność z przepisami prawa
W pojazdach można używać tylko tych fotelików samochodowych, które spełniają 
wymogi normy ECE No. 44.04 lub jej późniejszych wersji. Te same wymogi dotyczą 
importu, marketingu i sprzedaży fotelików. Informacje wyjaśniające, czy fotelik spełnia 
te wymogi, są umieszczone na etykiecie każdego fotelika.

Dzieci i poduszki powietrzne
Poduszki powietrzne są niebezpieczne dla małych dzieci. Gwałtowne 
wystrzelenie poduszki wiąże się z ryzykiem doznania przez dziecko obrażeń 
głowy oraz górnej części ciała. Eksplozja poduszki może spowodować 
poważne uszkodzenia ciała lub nawet śmierć. Według przepisów prawa 
dzieci o wzroście poniżej 150 cm nie mogą siedzieć na przednim siedzeniu 
pojazdu, jeśli ma on w tym miejscu poduszkę powietrzną. Zakaz ten 
obowiązuje również wtedy, gdy dziecko siedzi w foteliku.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę www.us.is lub wysłać pytanie na adres fraedsla@us.is

Uznane akcesoria zapewniające bezpieczeństwo

Używane foteliki i zalecany czas eksploatacji fotelików
W Islandii foteliki samochodowe można wypożyczać, na przykład od firm 
ubezpieczeniowych. Ważne jest, by sprawdzić, jak długo dany fotelik był używany, 
ponieważ czas eksploatacji większości fotelików wynosi 10 lat od daty pierwszego 
użycia. Foteliki dla niemowląt mają zwykle krótszy okres eksploatacji, wynoszący 
około 5 lat. Zalecamy, by fotelik był używany przez nie więcej niż dwoje dzieci. Data 
produkcji fotelika znajduje się na etykiecie lub jest nadrukowana na odwrocie fotelika. 

Jeśli pożyczamy fotelik od znajomych lub rodziny, należy sprawdzić, jak długo był 
użytkowany i czy nie jest uszkodzony, czyli czy nie znajdował się w samochodzie 
w czasie zderzenia lub czy nie został uszkodzony w inny sposób (np. zrzucony 
z wysokości). Fotelik samochodowy może się okazać bezużyteczny nawet jeśli 
wygląda dobrze, dlatego szczegółowa wiedza o sposobie jego wcześniejszej 
eksploatacji jest niezmiernie ważna. Wydział Ruchu Drogowego ostrzega przed 
kupowaniem fotelików samochodowych od obcych ludzi, ponieważ w takim przypadku 
trudne może być uzyskanie wiarygodnych informacji o kupowanym przedmiocie. 
Należy pamiętać o tym, że jeśli oryginalne instrukcje fotelika samochodowego 
zostały zagubione, zazwyczaj można je znaleźć w Internecie. 
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