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Recolha das Cadeiras da Papa Healthy Care™ (Cadeirinha de Comer Link-a-Doos), 
Close to Me™ (Cadeira da Papa Perto de Mim) e Easy Clean™ (Cadeira da Papa 
Limpeza Fácil). 
Estes produtos estão a ser recolhidos do mercado.  
 
A Mattel, em cooperação com as entidades reguladoras competentes, está a 
proceder à recolha voluntária das Cadeiras da Papa Healthy Care™ (Cadeirinha de 
Comer Link-a-Doos), Close to Me™ (Cadeira da Papa Perto de Mim) e Easy Clean™ 
(Cadeira da Papa Limpeza Fácil). Estas Cadeiras da Papa possuem uma estrutura que 
se dobra para permitir a sua arrumação de forma compacta e um assento reclinável 
em 3 posições. 
  
As Cadeiras da Papa Healthy Care™ (Cadeirinha de Comer Link-a-Doos), 
Close to Me™ (Cadeira da Papa Perto de Mim) e Easy Clean™ (Cadeira da 
Papa Limpeza Fácil), possuem pinos para fixação do tabuleiro nas pernas 
traseiras passíveis de criar perigo de laceração se a criança cair sobre eles. 
 
Apenas as Cadeiras da Papa Healthy Care™ (Cadeirinha de Comer Link-a-
Doos), Close to Me™ (Cadeira da Papa Perto de Mim) e Easy Clean™ 
(Cadeira da Papa Limpeza Fácil) com pinos para fixação do tabuleiro nas 
pernas traseiras estão abrangidas por esta recolha. Nenhuma outra cadeira 
da papa está abrangida. 
 
Utilize este guia online para determinar se a Cadeira da Papa que possui está 
abrangida por esta recolha. 
  
Por favor tenha a sua Cadeira da Papa perto de si durante a leitura destas 
instruções.  
 
Imagem dos Produtos (as cores, o design e os acessórios de cada cadeira da papa podem 
diferir) 
 

    Healthy Care™ High Chair       Close to Me™ High Chair               Easy Clean™ High Chair 
(Cadeirinha de Comer Link-a-Doos)     (Cadeira da Papa Perto de Mim)  (Cadeira da Papa Limpeza Fácil) 

          
   

 
Localize o código da sua Cadeira da Papa. Este código encontra-se num autocolante 
branco na parte de trás das costas da cadeira. Por favor utilize as imagens seguintes 
para encontrar mais facilmente o código do produto. 
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Healthy Care™ High Chair                Close to Me™ High Chair    Easy Clean™ High Chair  
(Cadeirinha de Comer Link-a-Doos)       (Cadeira da Papa Perto de Mim)  (Cadeira da Papa Limpeza Fácil) 

 

     
 
 
Se o seu produto não possui nenhum destes códigos, não está abrangido por esta 
recolha e pode continuar a utilizá-lo. 
 
Se possui uma Cadeira da Papa Healthy Care™ (Cadeirinha de Comer Link-a-Doos), 
Close to Me™ (Cadeira da Papa Perto de Mim) ou Easy Clean™ (Cadeira da Papa 
Limpeza Fácil), com um código igual aos acima indicados ou se não sabe se a sua 
cadeira da papa corresponde a um desses códigos, por favor vire a sua Cadeira da 
Papa Healthy Care™ (Cadeirinha de Comer Link-a-Doos), Close to Me™ (Cadeira da 
Papa Perto de Mim) ou Easy Clean™ (Cadeira da Papa Limpeza Fácil) de forma a  
visualizar a parte de trás do produto. 
 
Imagem dos produtos (as cores, o design e os acessórios de cada cadeira da papa podem 
diferir) 
Cadeira da Papa Healthy Care™ Cadeira da Papa Close to Me™         Cadeira da Papa Easy Cle 
c/ pino p/ fixação do tabuleiro   c/ pino p/ fixação do tabuleiro   c/ pino p/ fixação do tabuleiro 

 

     
 
A sua cadeira da papa possui pinos para fixação do tabuleiro iguais aos das imagens 
anteriores? 
 
1) Se a sua Cadeira da Papa Healthy Care™ (Cadeirinha de Comer Link-a-Doos), 
Close to Me™ (Cadeira da Papa Perto de Mim) ou Easy Clean™ (Cadeira da Papa 
Limpeza Fácil) não possui pinos para fixação do tabuleiro iguais aos das imagens 

Healthy Care™ (Link-a-Doos) Close to Me™ (Perto de Mim) Easy Clean™ (Limpeza Fácil) 
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anteriores, a sua cadeira da papa não está abrangida por esta recolha e pode 
continuar a utilizá-la. 
  
2) Se a sua Cadeira da Papa Healthy Care™ (Cadeirinha de Comer Link-a-Doos), 
Close to Me™ (Cadeira da Papa Perto de Mim) ou Easy Clean™ (Cadeira da Papa 
Limpeza Fácil) possui pinos para fixação do tabuleiro iguais aos das imagens 
anteriores, a sua cadeira da papa está abrangida por esta recolha. 
 
Por favor suspenda de imediato a utilização da sua Cadeira da Papa Healthy 
Care™ (Cadeirinha de Comer Link-a-Doos), Close to Me™ (Cadeira da Papa 
Perto de Mim), ou Easy Clean™ (Cadeira da Papa Limpeza Fácil). 
 
Para mais informações, por favor contacte a Mattel através do endereço electrónico 
consumidor@mattel.com ou do número de telefone grátis 800 10 10 71. 
 
A nossa maior preocupação é a segurança das crianças que brincam com os nossos 
brinquedos, e é por essa razão que agimos de imediato num esforço para manter a 
confiança das famílias que nos permitiram fazer parte das suas vidas. 


