
 
 

SOUTHPAW GLIDER BOLSTER 18463 
 

Read these instructions thoroughly and keep them in a safe place.  An additional copy may be 
downloaded from the ROMPA website should you lose your original. 

 
Suspension System not included - see ROMPA Catalogue for details of Hanging Bracket (13672), 
Safety Snaps (13799), Safety Rotational Device (13738), Height Adjuster (13626).   
Note: A Safety Rotational Device must be used 
 

CONTENTS 
1 x Glider Bolster 
2 x Safety Snaps 
1 x Maintenance Check List 
 

NOTE: All hanging equipment requires a minimum ceiling height of 7 feet/approximately 2.5 
metres and should be positioned a clear distance of 6 feet/1.8 metres from any adjacent walls and 
other obstacles. 
 

ASSEMBLY 
The Glider Bolster may be suspended from two or four suspension points.  If you choose to use 
four suspension points you will require two additional safety snaps.    
We recommend the use of Height Adjusters and Safety Rotational Devices although these are not 
included.  Use Southpaw Therapy Rope and Eye Splice with the Southpaw Height Adjuster.   
Attach your Glider to your ceiling eye bolts with the Safety Snaps provided (and any extra ones 
purchased separately). 
The recommended suspension points for the Glider Bolster must be between 168cm (5.5ft) and 
198cm (6.5ft) apart as this is the most stable configuration.  The Glider Bolster may also be 
suspended from a single suspension point. 
If suspending your Glider Bolster from four points the second set of suspension points should be 
parallel to the first set – approximately 45-61cm (1.5-2ft) apart from each other. 
 
The Glider Bolster is designed with different 
density foams on each side for the comfort of your 
clients.  The top (blue) has one layer of soft foam 
and the bottom (green) has two layers of soft foam.  
Consider which side will be uppermost before 
suspension. 
The Glider Bolster is stable in both 
orientations. 
 



MAINTENANCE CHECKLIST 
All of the following wear points should be checked on a monthly basis and recorded on the 
checklist included. 

• Lift eye bolt covers at the bottom of each rope and check eye bolts for wear 
• Check the metal lining on the rope where it rubs against the eye bolt for wear 
• Look for metal dust or broken metal 
• Check all points where movement occurs for wear of any kind 
• Check safety snaps for wear 
• Check the cover for ripped or torn places.  There are metal button sized fasteners on the 

ends of the bolster.  If these are loose or missing, discontinue use until repaired. 
• If rope splice locks are loose or missing, discontinue use until repaired. 
• If ropes are fraying discontinue use and contact ROMPA®. 

 

SAFETY 
1. Observe and work to the working load – this is 180kg (400 lbs).    
2. All equipment including the Suspension System should be regularly checked - see 

Maintenance Checklist. 
3. Never use without professional supervision. 
4. A crash mat of the appropriate thickness should be placed under and around all suspended 

equipment. 
5. Wall matting should also be used. 
6. Only Steel Safety Snaps should be used.  Aluminium Safety Snaps present a health hazard 

and wear more quickly. 
7. Do not use outside. 
8. Use helmets where necessary. 
 
 
This product is not a toy.  Any activity involving motion, height, or rotation may cause serious 
injury. This product is intended for use under the supervision of trained professionals. 
 

 
Always supervise the use of this product. 
 

STORAGE AND CLEANING 
Store out of direct sunlight. 
Store where not accessible by clients without proper supervision. 
Periodically wipe the bolster and ropes with a clean, slightly damp cloth and a mild cleaning 
product or disinfectant.  
 

SPECIFICATION 
Dimensions: 183cmL x 46cmH 
Rope length: Safety Snap to Bolster Beam 183cm 
 
 
 



 

 
 

BALOIÇO ALMOFADADO SOUTHPAW 
 
Leia estas instruções atentamente e mantenha-as num local seguro. Pode descarregar mais 
cópias destas instruções no site da Rompa, caso perca o original. 
 
Sistema de suspensão não incluído – consulte o catálogo Rompa para mais detalhes acerca do 
suporte de pendurar 13672, mosquetões de segurança 13799, dispositivo rotativo 13738, ajuste 
de altura 13626. 
Nota: Deve utilizar um dispositivo rotativo de segurança 
 
CONTEÚDO 
1 x Baloiço almofadado 
2 x Mosquetões de segurança 
1 x Lista de verificações 
 
NOTA: Todos os equipamentos de suspensão requerem uma altura de teto mínima de 
aproximadamente 2.5m e devem ser posicionados a uma distância de 1.8m de qualquer parede 
adjacente ou outros obstáculos. 
 
MONTAGEM 
O baloiço pode ser montado a partir de dois ou quatro pontos. Caso escolha utilizar quatro pontos 
vai necessitar de dois mosquetões de segurança adicionais. 
Recomendamos que utilize o ajuste de altura e dispositivo rotativo de segurança apesar de estes 
não estarem incluídos. Utilize a corda de terapia fornecida (e outras que tenha comprado 
separadamente). 
Os pontos de suspensão para o baloiço devem estar separados entre 168cm a 198cm pois esta é 
a configuração mais estável. O baloiço também pode ser suspenso a partir de um ponto único. 
Se suspender o baloiço a partir de quatro pontos, o segundo conjunto de pontos de suspensão 
deve estar paralelo com o primeiro – separado por 45-61cm aproximadamente. 
 
O baloiço é feito com espumas de diferentes 
densidades em cada lado para o conforto dos 
utilizadores. O topo (azul) tem uma camada de 
espuma macia e o fundo (verde) tem duas 
camadas de espuma macia. Considere que lado 
vai ficar virado para cima antes de suspender. 
O baloiço é estável das duas formas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE VERIFICAÇÕES 
Todos os pontos de desgaste que se seguem devem ser verificados mensalmente e deve ser 
mantido um registo na lista de verificações incluída. 

• Levante a cobertura junto ao fundo de cada corda e verifique se as argolas têm desgaste 



• Verifique o forro metálico na corda onde ela roça contra a argola 
• Procure poeira de metal ou metal partido 
• Verifique se existe desgaste em todos os pontos onde existe desgaste 
• Verifique se os mosquetões de segurança apresentam sinais de desgaste 
• Verifique se existem costuras rasgadas ou descosidas. Existem botões metálicos nas 

pontas do assento. Se estes estiverem soltos ou em falta, deixe de utilizar até estar 
reparado. 

• Se os bloqueadores da corda estiverem soltos ou em falta, deixe de utilizar até reparar. 
• Se a corda estiver desfiada, deixe de utilizar e contacte-nos 

 
SEGURANÇA 

1. Não ultrapasse a carga máxima de trabalho – 180kg. 
2. Todos os equipamentos, incluindo o sistema de suspensão devem ser verificados 

regularmente – veja a lista de verificações. 
3. Nunca utilize sem supervisão profissional. 
4. Deve utilizar um colchão de espessura apropriada por baixo do baloiço e à volta de todo o 

equipamento suspenso. 
5. Também deve utilizar colchões de parede. 
6. Só deve utilizar mosquetões de aço. Os mosquetões de alumínio são perigosos para a 

saúde e gastam-se mais depressa. 
7. Não utilize no exterior. 
8. Utilize capacetes quando for necessário. 

 
 
 
 
 
 
Supervisione sempre a utilização deste produto. 
 
LIMPEZA E ARMAZENAMENTO 
Guarde afastado da luz solar direta. 
Guarde num local que não seja acessível a utilizadores sem supervisão apropriada. 
Limpe o baloiço e as cordas periodicamente com um pano limpo, ligeiramente humedecido e com 
um detergente de limpeza macio ou desinfetante. 
 
ESPECIFICAÇÕES 
Dimensões: 183cmC x 46cmA 
Comprimento da corda: desde o mosquetão de segurança até trave do baloiço 183cm 
 
 
 
 
 

Este produto não é um brinquedo. Qualquer atividade que envolva movimento, altura ou 
rotação pode causar ferimentos graves. Este produto destina-se a ser usado sob supervisão 
de profissionais treinados. 
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SENSORY INTEGRATION MAINTENANCE CHECK LIST 
 

PRODUCT: ………………………………………………. 
 

TO CHECK Date / S (Satisfactory) or R (Repair/replace) 
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LISTA DE VERIFICAÇÕES 
 

PRODUTO:……………………………………………….. 
 

VERIFICAR DATA / S (Satisfatório) ou R (Reparar/substituir) 
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LISTE DE CONTRÔLE DE MAINTIEN 
 

PRODUIT: ………………………………………………. 
 

À SURVEILLER Date / S (Satisfaisant) ou R (Réparer/remplacer) 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 
 


