Fotoliu rulant cu antrenare manuala tip RX909
Componenta, utilizare

1. manere pentru manevrarea fotoliului de catre insotitor
2. spatarul fotoliului, tapiterie lavabila, textura sintetica
3. suport detasabil pentru sprijin brate, suportul se ridica pe fiecare parte, lasand
laterala libera pentru a usura transferul pe si de pe fotoliul rulant; cu ambele
laterale eliminate puteti sta la masa intrand cu picioarele sub aceasta
4. sezutul fotoliului, tapiterie lavabila, in cazuri de murdarie se poate detasa si
spala separat
5. clapa pentru deblocarea / blocarea suportului de sprijin al bratelor
6. cerc aplicat pe roata spate pentru deplasarea pacientului prin antrenare utilizand
forta bratelor
7. frane fotoliu, pe fiecare roata, se actioneza simultan, nu se face nici-un transfer
pe sau de pe fotoliu daca nu se pun franele pe ambele roti spate
8. sistem de blocare / deblocare a suportilor de sprijin al picioarelor in vederea
montarii / demontarii acestora
9. banda de sestinere a picioarelor ca acestea sa nu alunece in spate, este
demontabila, fixarea este cu benzi velcro (tip arici)
10. roata spate, spite groase, diametrul 24 inch
11. roata fata, diametrul 8 inch
12. suport sprijin talpa
13. suport stanga dreapta pentru sprijin picioare, include si sprijinul pentru talpa 12

Depliere fotoliu rulant

asezat cu fata catre fotoliu se apasa cu ambele palme simultan in directia indicata in
miscarea “a”, pana ce sezutul si spatarul fotoliului s-au intins. Suportii sprijin
picioare “12”nu sunt montati pe fotoliu pentru ca acesta sa incapa in ambalajul
original. Priviti scaunul cu rotile din fata suportul din stanga va avea sprijinul pentru
talpa in partea dreapta iar suportul din partea dreapta are sprijinul de talpa in partea
stanga. Fiecare suport pentru picioare are un sistem de fixare si blocare“8”. Suportii
pentru picioare se monteaza din lateral pe cei doi pini de ghidare si se aduc in fata pana
cand se blocheaza. Cu franele puse, asezati utilizatorul pe fotoliu, coborati suportii de
picioare conform miscarii “b” si apoi sprijiniti talpa picioarelor utilizatorului de cei
doi suporti. Deblocati franele si incepeti deplasarea.
Plierea fotoliului rulant

dupa ce utilizatorul a parasit fotoliul rulant, ridicatii suportii de picioare conform “b”,
apucati sezutul cu cele doua maini in punctele “a” si ridicati brusc, fotoliul se va plia,
este gata pentru depozitare sau pentru transport.
Masuri de siguranta
- nu va asezati sau ridicati de pe scaunul cu rotile fara sa puneti franele pe rotile din
spate, riscati ca fotoliul sa se deplaseze si sa cadeti in gol
- nu depasiti greutatea indicata de fabricant
- nu transportati in fotoliul rulant doua persoane simultan
- nu stationati cu fotoliu pe pante, rampe
- nu coborati pantele cu spatele, riscati va dezechilibrati
- cand cobotati de pe fotoliul rulant ridicati intai la verticala suportii pentru talpa, fig.1
pozitia 12, daca va ridicati in picioare pe acesti suporti riscati ca fotoliul sa vina peste
dvs. din spate si sa va dezechilibreze
- nu folositi fotoliul rulant pentru transportul materialelor, substantelor, etc
- nu treceti peste obstacole in viteza si forta, cadrul de rezistenta se va deforma, spitele
rotilor se vor sparge, evitati obstacolele sau abordati-le perpendicular pe linia
obstacolului incercand sa treceti lin, fara socuri, prin ridicare, intai rotile fata si ulterior
rotile spate

