
Cadru ortopedic pentru mers model RX415
Reglaje și utilizare
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Apucați  cele  doua  mânere  de  sprijine  și Plierea cadrului ortopedic
trageți  dreapta  stânga,  în  ordinea  notata Apăsați “butonul de deblocare “și împingeți
laterala 1 și apoi laterala notata 2. Părțile pe rand lateralele către interior. Structura se
laterale se vor deschide, iar mecanismul de va plia, cadrul va arata ca în fig. 1. Cadrul de
blocare va clicheta. Cadrul ortopedic va arata mers în stare pliata ocupa un spațiu redus în
ca în fig.2 vederea transportului și respectiv depozitarii.

Atenție: dacă cadrul este utilizat cu structura
fixă (cadru fix) nu poate fi pliat din aceasta
situție, trebuie trecut în cadru pătișor.

Reglarea în înălțime a cadrului ortopedic
Pentru a regla înălțimea cadrului, pe fiecare
picior de sprijin al acestuia se afla un buton de
reglaj în înălțime. Se alege un picior, se apasă
butonul de reglaj, se trage către exterior partea
cu amortizorul de cauciuc pana când butonul
de reglaj va intra în orificiul următor de pe
corpul exterior al piciorului. In acest moment
lungimea piciorului de sprijin a crescut cu
aproximativ 2 cm. Se repeta operația pana
când se ajunge la lungimea dorita. In mod
similar operațiile de reglaj se repeta la fiecare

picior de sprijin.
Trebuie ca pe fiecare picior butonul de reglaj
sa ajungă în orificiul de reglaj similar cu
piciorul reglat anterior. Dacă nu se respectă
această regulă picioarele de sprijin nu vor avea
aceeași lungime și cadrul ortopedic va fi



instabil. Înălțimea optima : utilizatorul în 
poziție verticala, cu mâinile pe lângă corp, 
mânerele de sprijin ale cadrului vin în 
dreptul încheieturii fiecărei mâini.

Cadrul ortopedic pășitor
In acest mod, împingeți succesiv fiecare 

laterală în parte . Practic veți avansa cu cadrul 

ortopedic pășind succesiv cu fiecare laterală.

Cadrul ortopedic cu structura rigidă

Pe bara frontală a cadrului ortopedic se afla 
două piese de blocare, piese care au fiecare 
câte un ax metalic. Ele sunt depozitate pe 
bara frontală unde nu au nici-un rol funcțional. 
Se extrag cele doua piese de blocare și axul 
fiecăreia se introduce în fiecare orificiu de 
blocare aflat la partea superioara a fiecărui 
picior de sprijin din fața ( vezi fig. 5) După 
aceasta operație cadrul are o structura fixă, 
utilizatorul se va deplasa ridicând aceasta 
structură și împingând-o înainte.


