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Bola de tamponamento insuflável em algodão poliéster 

 
Instruções de Utilização: 

1) Aquando da recepção da bola de tamponamento: 

a) Remova a bola de tamponamento da caixa de transporte, e examine possíveis danos. 

Reporte ao fornecedor quaisquer danos encontrados.  

b) Teste o sistema de enchimento - agite a bola pela extremidade do tubo de 

enchimento, por forma a que a bolsa interior assuma totalmente a forma da bolsa 

exterior. Coloque a bola de tamponamento numa superfície plana e limpa e assegure-

se de que as bolsas se expandem em simultâneo do centro em direção a cada 

extremidade, de modo a evitar que a bola fique excessivamente esticado numa das 

extremidades. Encha a bola até a pressão de enchimento recomendada, tendo o 

cuidado para que a mesmo não gire, ou seja, ser puxada excentricamente para um dos 

lados. Não encha demasiado a bola, pois pode romper. 

2) Armazenamento adequado da bola de tamponamento: 

a) O armazenamento deve ser feito num local frio, seco e não sujeito a mudanças 

excessivas de temperatura. 

 Nunca armazene qualquer equipamento sob luz solar direta ou exposto a 

 ambientes exteriores. 

b) Não coloque nada sobre a bola enquanto estiver armazenada. Todas as bolas insufláveis 

devem ser mantidas deitadas e ligeiramente insufladas, com apenas ar suficiente para 

que sejam ligeiramente levantadas, continuando deitadas. As bolas devem permanecer 

sempre extremamente suaves e flexíveis ao toque, nunca guarde as bolas com a pressão 

de enchimento recomendada. 

3) Utilização da bola de tamponamento: 

a) Antes de utilizar, examine a bola de tamponamento, de modo a garantir que não haja 

cortes, rasgões ou peças desgastadas. 

b) Certifique-se de que não existem objetos pontiagudos no tubo que possam perfurar a 

bola. 

c) Agite a extremidade do tubo de enchimento, de modo que a bolsa interna ocupe 

totalmente o tamanho da bolsa exterior. 

d) Encha a bola até à pressão de enchimento recomendada, certificando-se de que o 

alinhamento da bola é concêntrico em relação ao tubo. 

e) Não encha demasiado a bola, pois pode causar o seu rompimento. Não utilize a bola em 

locais onde a temperatura possa exceder os 65ºC. Após cada utilização, proceder 

conforme as seguintes indicações: 

i) Lave o equipamento cuidadosamente com sabão neutro e água morna e deixe 

secar. 

ii) Pendure a bola para secar num local com sombra e com circulação de ar. Certifique-

se de que a bola esteja completamente seca antes de a guardar. 

iii) Remova todo o pó e sujidade do equipamento antes de a utilizar. 

iv) Desde que as bolas de tamponamento sejam armazenadas e utilizadas com cuidado, 

as mesmas podem ter uma vida útil não inferior a 30 meses. 
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