Fotoliu rulant cu antrenare manuala model RX954
Mod de utilizare

fig.1
1. inaltator de spatar, este detasabil
2. suport de sprijin cap (tetiera) se fixeaza pe benzi velcro (arici) la
inaltimea dorita
3. manere pentru deplasarea fotoliului de catre insotitor
4. leviere pentru reglajul pozitiei spatarului de la pozitia verticala pana la
cea orizontala
5. spatarul fotoliului, tapiterie lavabila
6. Suport sprijin pentru brate, detasabil pentru a lasa libera laterala
scaunului cu rotile in vederea transferului pe si de pe scaun
7. sezutul fotoliului, tapiterie lavabila
8. suport pentru sprijinul gambelor, placat cu burete si piele sintetica
9. sistemul de reglare in inaltime in 3 trepte pentru sprijinului de gamba “8”
10. suport de sprijin al talpilor, inainte de asezarea utilizatorului sau de
ridicarea acestuia de pe fotoliu, suportii de sprijin al talpilor se ridica
la verticala, daca utilizatorul calca direct cu toata greutatea pe acesti
suporti, fie fotoliul se rastoarna peste el sau suportii se rup.
11. Roata fata, diametrul 20 cm
12. sistemul de ridicare coborarea pe verticala a intregului suport de sprijin al
picioarelor
13. sistemul de franare, pe fiecare roata spate, orice operatie de ridicare sau
asezarea pe scaunul cu rotile se face cu franele actionate pe ambele roti
din spate
14. sistemul de blocare – deblocare a suportului de sprijin brat pentru a
elibera laterala fotoliului rulant in vederea transferarii utilizatorului
15. rotile spate, pneuri pline, spite subtiri din otel, inele de autotractare
atasate rotilor spate, utilizatorul apuca ambele inele si le trage sau

impinge determinand deplasarea fotoliului inainte sau inapoi; daca se
actioneaza un singur inel fotoliul va coti in aceeasi directie, mai clar daca
trage de inelul din dreapta fotoliul va vira catre dreapta.
Pregatirea scaunului cu rotile pentru utilizare
Popular denumirea este “scaun cu rotile” ca definitie a dispozitivului medical
avem “fotoliu rulant cu antrenare manuala”. Extrageti scaunul din ambalaj si
asezati-l cu rotile pe pardoseala. Scaunul este pliat (strans) pentru a ocupa un
spatiu mai mic. Pentru a deplia scaunul se procedeaza ca in figura 2:

fig.2
Apasati cu ambele palme pe directa “a” indicata in figura 2 pana cand sezutul si
spatarul fotoliului rulant se vor intinde. Suportii de sprijin al picioarelor, este
cate unul pentru fiacare parte stanga – dreapta a scaunului. Fiecare suport are 2
orificii de ghidare si corespondent acestora exista 2 axe pe fiecare parte a
scaunului, vezi fig.3

fig.3
Suportii de sprijin al picioarelor se pozitioneaza din lateral pe axele de ghidare
iar apoi se rotesc catre partea din fata a fotoliului rulant pana cand se blocheaza.
Ridicati la verticala suportii de sprijin al talpilor, fig.1, reperul “10”. Acesta este
un aspect important, utilizatorul nu trebuie sa se ridice cu toata greutatea
corpului pe suportii “10” deoarece este posibil ca scaunul cu rotile sa se
rastoarne peste el. Urcarea si coborarea de pe scaunul cu rotile se va face cu
suportii “10” ridicati la verticala.
Puneti franele pe rotile din spate. Urcarea si coborarea din scaunul cu rotile
se face cu rotile spate blocate prin sistemul de franare de pe fiecare roata.
Scaunul cu rotile este gata de utilizare. Va recomandam ca la transferul de pe pat,
scaun normal, vas de toaleta etc, sa demontati unul din suportii de sprijin al
bratelor, partea ramasa astfel libera o alaturati de exemplu langa pat, blocati
rotile scaunului cu ajutorul franelor si faceti transferul prin lateral. Dupa ce s-a
realizat transferul suportul de sprijin al bratelor se monteaza in pozitia initiala,
puneti la orizontala suportii de sprijin “10” fig.1, sprijiniti talpile si se poate
incepe deplasarea.
Suportii de picioare se pot ridica in trepte pana la orizontala sau intr-o pozitie
intermediara. Ca sa coborati suportul de sprijin al piciorului, trebuie impinsa
maneta “12” fig.1 catre exterior, se deblocheaza suportul si poate fi coborat.
Plierea fotoliului rulant
Pentru depozitare, pentru transport, scaunul cu rotile se poate plia pentru a
reduce volumul ocupat. Deblocati si scoateti inaltatorul de spatar “a” fig.4.
Pregatirea suportilor pentru sprijinul picioarelor: ridicati la verticala suportii
pentru sprijinul talpilor reperul “c” fig.4. Rotiti suportii de sprijin al gambelor
reper “b” fig.4 in jurul tijei suportului de sprijin al picioarelor, catre partea din
fata a scaunului. Apucati sezutul cu ambele maini in punctele “d” si ridicati

energic, scaunul cu rotile sa va plia. Daca doriti sa reduceti mai mult dimensiunea
pentru transport, puteti sa demontati sprijinul de picioare.
fig.4

