
• ORIGINAL DA SIROUÉ! Mochila 
tri-cinto: você escolhe como quer usar! 
Cinto tradicional, Cinto invertido original 
da Siroué ou onbuhimo (sem cinto) 

• Mochila para bebês de 3 a 30 meses ou 
20kg; desde que o bebê tenha controle 
cervical até o painel segurar a criança de 
joelho a joelho. 
*Muda de criança para criança

• Painel ajustável: adapta a largura da 
base, diminui a altura e ajusta a região 
cervical em função do tamanho e 
necessidades do seu bebê

•  Dupla opção de afivelado da alça: 
-No cinto: para uso em bebês pequenos 
ou no formato onbuhimo
-No painel: maior distribuição do peso
no adulto

• Fresca: painel 100% algodão, sem 
enchimentos, feita no Brasil para o clima 
do Brasil

• Alças paralelas ou cruzadas nas costas, 
você escolhe como quer usar

• Suave acolchoado na lateral de apoio 
das pernas para conforto do bebê

• Uso na frente, nas costas e lateral

• Acompanha sempre capuz extraível: 
para as sonecas ou proteger do vento

• Medida do painel na máxima 
extensão: 45cm  x 45cm

• Lavar a mão a menos de 40º, não usar 
alvejante, não usar secadora, não passar, 
não lavar a seco. Lavar sempre em agua 
fria e com sabão liquido, sem amaciante. 
Secar na sombra
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DICAS PARA UM USO ERGONÔMICO

• Bebê bem posicionado: Coluna em forma 
de C com um bom assento embaixo (1).

• Pernas e bumbum em formato de M ao 
visualizar de frente (2).

• Bebê bem ajustado: não se afasta do seu 
corpo ao se inclinar para a frente (3).

• Para amamentar, afrouxe um pouco as 
alças até chegar a altura do peito (4).

• Alças paralelas (5) ou cruzadas (6), 
conforme a sua preferencia.

• Bebê baixo: força a sua lombar, sensação 
de peso e desconforto (7).

• Bebê mal posicionado: Pernas esticadas. 
Sem assento: pendurado, e não sentado (8).

• Bebê com ajuste insuficiente: se afasta do 
seu corpo ao se inclinar para a frente (9).

• Bacia nao basculada, bebê sem assento: 
coluna e quadris em posições não 
fisiológicas (10).

• ATENÇÃO! Não usar de frente para o 
mundo (11).
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1. Estreite a base do painel em função do 
tamanho do seu bebê
2. Afivele o cinto na sua cintura (embaixo 
do seu peito se está usando ele de forma 
invertida), usando o elástico de segurança 
na fivela
3. Pegue o bebê no colo confortavelmente 
4. Vista uma alça e cubra o corpo do bebê 
com o painel 
5. Vista a outra alça

6. Afivele o fecho de segurança nas 
suas costas 
7. Diminua a altura do painel para 
bebês menores, com a fivela superior 
das alças, se precisar 
8. Ajuste as cordinhas laterais e 
superior de forma que o tecido se 
adapte ao corpo do seu bebê, sem 
puxar demais
9. Puxe das fitas das alças para ajustar 
a mochila ao seu corpo
10. Leve o seu bebê para o mundo! 

MOCHILA NA FRENTE
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1. Afivele o cinto lateralmente e pegue o 
bebê no colo
2. Suba o painel pelas costas dele, sem 
vestir as alças
3. Rode o bebê para trás, sem deixar de 
segurar com seus braços 
4. Em seguida, e sem deixar de segurar o 
bebê, vista a alça do lado oposto ao giro
5. Centralize o bebê nas suas costas e 
vista a outra alça

6. Puxe das alças para eliminar sobras 
de tecido sob o bumbum do bebê 
7. Feche a fivela de segurança no seu 
peito, colocando ela a uma altura 
confortável
8. Puxe das fitas das alças para ajustar a 
mochila ao seu corpo
9. Em caso do bebê dormir, use o capuz 
10. Saia dar um rolê com seu bebê 

MOCHILA NAS COSTAS
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Ajuste da base do painel: 
1. descole o velcro do cinto e estreite o 
painel até ele formar um assento de 
joelho a joelho do bebê

Ajuste da altura do painel: 
2. Fita superior das alças: puxe dela para 
diminuir a altura do painel. Deixe o 
tecido “sobrante” dobrado 
3. Cordinhas laterais: puxe com cuidado 
delas para terminar de ajustar o 
franzido lateral do tecido no corpo do 
bebê. 

Ajuste cervical: 
4. Para garantir ajuste cervical, puxe das 
cordinhas da parte superior do painel de 
forma que dê suporte sem apertar

Afivelado das alças: 
5. No cinto: para o uso do onbuhimo e 
com bebês menores
6. No painel: para maior distribuição do 
peso.

AJUSTES

1. Amarre a alça diagonalmente, 
na fivela do lado oposto
2. Coloque o bebê no painel

MOCHILA DE LADO
3. Afivele a outra alça nas suas costas, 
horizontalmente, e ajuste
4. Prontos para curtir as atividades em 
conjunto! 
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Tri-cinto original da Siroué: Use os velcros 
que mantêm o cinto fixado ao painel para 
virar, desvirar ou extrair ele. Teste, sinta no 
corpo as diferentes opções e escolha a que 
melhor se adapte as suas necessidades 
nesse momento:

1. Cinto tradicional de mochila: o painel 
sobe naturalmente para cima

2. Cinto invertido da Siroué: o painel 
pende para baixo como um avental, e o 
levantamos para cobrir as costas do bebê

5. Ajuste entre as alças: afivele 
sempre esta fita para evitar que 
o bebê caia, já antes de terminar 
os ajustes. Deslize ela para cima 
ou para baixo, até uma altura 
confortável
*Afivele e ajuste esta fita sempre 
antes de ajustar as fitas laterais: 
evita atrito nas axilas, e ajuda a 
distribuir o peso.

6. Elásticos de segurança: 
presentes em todas as 
fivelas, caso a fivela se 
abra por acidente 

7. Elásticos das fitas: Para 
um lindo acabamento e 
maior conforto 

3. Onbuhimo* (sem cinto): Descole os 
velcros e extraia o cinto por completo para 
usar na frente ou costas 
lembre-se! Quando usado como onbuhimo, 
usar só as alças afiveladas no cinto, 
passando as pernas no espaço entre as 
alças e o painel.

4. Assento: Em qualquer caso, verifique que 
o tecido formou um assento para o 
bumbum assentar nele formando uma 
bolsinha. Assim os joelhos ficam mais altos 
que o bumbum, respeitando a posição 
fisiológica e o conforto de ambos
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Posso usar a mochila evolutiva Siroué 
com recém nascido?
A mochila evolutiva Siroué não foi feita 
e nem é indicada para bebê que ainda 
não tem controle cervical (aprox. 3-4 
meses).

Qual é a altura adequada para carregar 
na mochila evolutiva Siroué? 
Sempre aquela em que você segura seu 
bebê no colo normalmente, a que te traz 
conforto naturalmente. Quando o bebê é 
pequeno, costuma ser a altura dos beijos, 
quando ele vai crescendo, a cabeça dele 
vai ficando mais alta do que isso. 

Quando podemos colocar o bebê nas 
costas na mochila evolutiva Siroué? 
Quando o tamanho do bebê dificulta 
nossa visibilidade frontal; quando 
estamos familiarizados com a mochila e 
seus ajustes, com a posição ergonômica 
do bebê, e sempre que estejamos 
seguros para usar a mochila corretamen-
te, garantindo segurança nos ajustes e 
uma boa posição do bebê. 

Como sei se a mochila evolutiva 
Siroué está bem colocada?
-O bebê está em posição fisiológica: 
coluna arredondada, bacia basculada 
em direção a mãe, joelhos mais altos 
que o bumbum (estilo cócoras)
-Existe um bom suporte em todos os 
pontos da coluna do bebê, sem frouxos 
ou tensões excessivas.
-As vias aéreas estão sempre livres e 
visíveis (nas costas podemos verificar 
com um espelhinho). 
-Quando me inclino para a frente, o 
bebê não se afasta de mim. 
-Não preciso “ajudar” a segurar o peso 
do bebê com meus braços.

Posso carregar meu bebê virado para a 
frente na mochila evolutiva Siroué?
De nenhuma maneira. A mochila 
evolutiva Siroué não é feita para o bebê 
ser carregado nesta posição face ao 
mundo, portanto ela não permite esta 
posição. Em caso de bebês mais 
curiosos, indicamos carregar eles nas 
costas (no modo onbuhimo a o bebê fica 
mais alto), ou lateralmente.

É normal ter dor de costas quando uso 
minha mochila evolutiva Siroué?
Cada corpo é diferente, cada contexto, 
cada atividade. 
Às vezes uma dor de costas indica um 
ajuste insuficiente ou excessivo, ou 
tensões em regiões que podem ser 
compensadas com outros ajustes da 
mochila. 
Às vezes é causado por um bebê 
colocado de forma não fisiológica: 
geralmente falta de assento e joelhos 
mais baixos que o bumbum. 
Em ocasiões o bebê está muito baixo no 
nosso corpo, ou até muito alto. 

PERGUNTAS FREQUENTES

É possível que meu bebê não se 
acostume à mochila evolutiva Siroué?
Cada bebê é único. Às vezes ele nunca 
foi carregado antes, outras ele era 
carregado de outra forma e pode 
estranhar no começo, às vezes ele sente 
nossa insegurança. 
Leia as instruções com calma, assista os 
vídeos, se familiarize com os ajustes e 
possibilidades da mochila antes de 
tentar usar ela com o bebê. 
Aproveite os momentos em que o bebê 
e você estiverem tranquilos para treinar, 
dê um passeio ao ar livre para ele 
associar a mochila com um momento 
agradável a aos poucos ele irá 
entendendo como ser carregado na 
mochila traz aconchego. 

Não desista. Em caso de dúvida, 
consulte uma assessora de carregar.
ATENÇÃO: Como qualquer produto 
têxtil e de uso frequente, a mochila 
se deteriora com o tempo, com o 
uso e com as lavagens. Verifique 
sempre o bom estado das peças e 
costuras e interrompa o uso 
enquanto observe deterioro na 
mochila.
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Não desista. Em caso de dúvida, 
consulte uma assessora de carregar.
ATENÇÃO: Como qualquer produto 
têxtil e de uso frequente, a mochila 
se deteriora com o tempo, com o 
uso e com as lavagens. Verifique 
sempre o bom estado das peças e 
costuras e interrompa o uso 
enquanto observe deterioro na 
mochila.


