
Fotoliu rulant cu WC incorporat model RX208
Mod de utilizare

fig.1
1. mânere pentru deplasarea scaunului cu rotile de către însoțitor
2. leviere pentru reglajul  poziției  spătarului  de la  poziția  verticala  pana la  cea 

orizontala
3. înălțător  spătar  cu tetiera ce se fixează pe benzi  velcro (arici)  la  înălțimea 

dorita
4. spătar
5. suport sprijin pentru brate, detașabil pentru a lasă libera laterala scaunului cu 

rotile în vederea transferului pe și de pe scaun
6. șezut cu parte centrala detașabila pentru a avea acces la vasul colector “7”
7. vas colector, realizat din PVC, culisează pe glisiere pentru a fi scos / introdus 

sub șezut
8. manetă pentru reglajul pe verticala a suportului de sprijin picioare
9. suport pentru sprijinul gambelor, placat cu burete și piele sintetica, reglabil în 

înălțime
10.ansamblu suport sprijin picioare
11.suport de sprijin al tălpilor, înainte de așezarea utilizatorului sau de ridicarea 

acestuia de pe fotoliu, suporții de sprijin al tălpilor se ridica la verticala, dacă 
utilizatorul  calcă  direct  cu  toată  greutatea  pe  acești  suporți,  fie  fotoliul  se 
răstoarnă peste el sau suporții se rup.

12.roata fata, diametrul 20 cm
13.rotile spate, pneuri  pline, spițe subțiri  din otel,  inele de autotractare atașate 

roților  spate,  utilizatorul  apuca  ambele  inele  și  le  trage  sau  împinge 
determinând deplasarea fotoliului  înainte sau înapoi; dacă se acționează un 
singur inel fotoliul va coti în aceeași direcție, mai clar dacă trage de inelul din 
dreapta fotoliul va vira către dreapta.



Pregătirea scaunului cu rotile pentru utilizare
Popular denumirea este “scaun cu rotile” ca definiție a dispozitivului medical avem 
“fotoliu rulant cu antrenare manuala”. Extrageți scaunul din ambalaj și așezați -l cu 
rotile pe pardoseala. Scaunul este pliat (strâns) pentru a ocupa un spațiu mai mic.  
Pentru a deplia scaunul se procedează ca în figura 2:

Apăsați cu ambele palme 
pe directa “a” indicata în f 
i g u r a 2 p a n a c â n d ș 
e z u t u l ș i s p ă t a r u l 
fotoliului  rulant  se  vor 
întinde. Suporții de sprijin 
al  picioarelor,  este  cate 
unul pentru fiecare parte s 
t â n g a – d r e a p t a a 
scaunului.  Fiecare  suport 
are 2 orificii de ghidare și 
corespondent  acestora 
exista  2  axe  pe  fiecare 
parte  a  scaunului,  vezi 
fig.3

fig.2

fig.3

Stuporii de sprijin al picioarelor se poziționează din lateral pe axele de ghidare iar 
apoi se rotesc către partea din fata a fotoliului rulant pana când se blochează. Ridicați  
la verticala stuporii  de sprijin al  tălpilor,  fig.1,  reperul  “11”.  Acesta este un aspect 
important, utilizatorul nu trebuie sa se ridice cu toată greutatea corpului pe stuporii  
“11” deoarece este posibil ca scaunul cu rotile sa se răstoarne peste el.  Urcarea și 
coborârea  de  pe  scaunul  cu  rotile  se  va  face  cu  stuporii  “11”  ridicați  la 
verticala.
Puneți frânele pe rotile din spate.  Urcarea și coborârea din scaunul cu rotile se 
face cu rotile spate blocate prin sistemul de frânare de pe fiecare roata.
Montați  șezutul  peste  scheletul  fotoliului  rulant  conform  fig.4,  șezutul  are  trei  
componente, partea fixa care rămâne pe scaunul cu rotile,  partea mobila care se 
scoate pentru a permite accesul la vasul colector și vasul colector. Vasul colector se 
montează pe doua glisiere aflate sub șezut



fig.4

Scaunul cu rotile este gata de utilizare. Va recomandam 
ca  la  transferul  de  pe  pat,  scaun  normal,etc,  sa 
demontați unul din stuporii de sprijin al bratelor, partea 
rămasa astfel  libera o alăturați  de exemplu lângă pat, 
blocați  rotile  scaunului  cu  ajutorul  frânelor  și  faceți 
transferul  prin  lateral.  După  ce  s-a  realizat  transferul 
suportul  de  sprijin  al  bratelor  se  montează  în  poziția 
inițială, puneți la orizontala stuporii de sprijin “11” fig.1, 
sprijiniți tălpile și se poate începe deplasarea.
Stuporii  de  picioare  se  pot  ridica  în  trepte  pana  la 
orizontala sau într-o poziție intermediara. Ca sa coborați 
suportul de sprijin al piciorului, trebuie împinsa maneta
de blocare către exterior, se deblochează suportul și poate fi coborât.

Plierea fotoliului rulant
Pentru depozitare, pentru transport, scaunul cu rotile se poate plia pentru a reduce 
volumul  ocupat.  Deblocați  și  scoateți  înălțătorul  de  spătar  “3”  fig.1.  Scoateți  prin 
ridicate întreg șezutul, reperele 6 și 7 fig.1
Suporți de sprijin al picioarelor se pot demonta prin operația derulata invers indicată în 
fig.3. Dacă doriți sa păstrați suporți de sprijin al picioarelor montați pe fotoliu rulant, 
ridicați  sprijinul  pentru  talpă,  reperul  “11”,  rotiți  către  exterior  suporții  de  sprijin  al 
gambelor. Sub șezut, pe părțile laterale, stânga – dreapta, se afla doua mânere din 
material textil, apucați-le și ridicați printr-o mișcare rapida, scheletul scaunului cu rotile  
se va plia.


