
Fotoliu rulant, comoda WC, scaun transport pacient RX283 
Montaj, utilizare, între inereț

fig.1
1. mânere folosite de înso itor pentru împingerea fotoliului rulantț
2. spătar
3. suport sprijin bra , se rabate pentru a u ura accesul pacientuluiț ș
4. ezutș
5. recipient pentru colectarea necesita ilor fiziologiceț
6. frâna roata spate
7. suport deta abil pentru sprijin picioareș
8. sprijin talpă
9. roata fata, diametrul 20 cm, cauciucuri pline
10. roti pentru transportul pacientului în interiorul clădirii
11. inel pentru auto tractare
12. terminal spate pentru depă irea obstacolelorș
13. roata spate, diametrul 59 cm, cauciucuri pline, spi e sub iriț ț
14.buton pentru demontare rapidă roata spate



Montaj
Scoate i din ambalaj fotoliul comoda WC. Acesta este pliat i arata conform fig.2. Pentruț ș  
depliere apăsa i pe direc ia “a” pana când spătarul se întinde i fotoliul rămâne în pozi iaț ț ș ț  
depliat.  Extrage i  din  ambalaj  ezutul  fotoliului  comoda WC i  vasul  pentru  colectareaț ș ș  
necesita ilor , supor ii deta abili „7” pentru sprijinul picioarelor.ț ț ș
Monta i  sprijinul  de  picioare  stânga  –  dreapta,  pozi iona i  pe  bol urile  de  ghidaj,  roti iț ț ț ț ț  
stuporii către interior pana când se blochează.

Fig.2
Conf. Fig.3 a eza i partea de ezut fixa, cu decupare peste barele laterale ale fotoliuluiș ț ș  
rulant. Monta i recipientul de colectare „b”, pune- i deasupra lui „a” ezutul capitonat „c”. Înț ț ș  
acest moment fotoliul rulant este gata de a fi utilizat.

fig.3



Plierea
Conform fig 1, scoate i recipientul “5”, ridica i partea de ezut “4”. Ridica i la verticala ceiț ț ș ț  
doi supor i sprijin de talpa “8”. Pe barele laterale ale structurii pe care se a ează ezutulț ș ș  
sunt doua mânere din material textil. Apuca i cu cate o mana fiecare mâner, stânga –ț  
dreapta i ridica i rapid, structura de otel a fotoliului rulant se va strânge ca în fig.2.ș ț

Scaun transport pacient
Pentru a u ura deplasarea în interiorul casei, unde spa iul este restrâns se demonteazăș ț  
rotile spate „13” din figura 1. Demontarea rapidă se ob ine apăsând butonul „14” dupăț  
carea se extrage roata spate aferenta. După demontarea ro ilor spate fotoliul rulant se vaț  
deplasa pe rotile fa ă i ro ile de interior „10”. În aceasta varianta se reduce lă imea iț ș ț ț ș  
lungimea scaunului cu rotile.

Utilizare
Func ionalitate 3 în 1: fotoliu rulant pentru deplasarea în interiorul sau exteriorul locuin ei,ț ț  
scaun comoda WC, scaun pentru transportul pacientului în interiorul locuin eiț
Aten ie! Când ț utilizatorul se transfera pe sau de pe fotoliu rulant rotile spate „13” trebuie  
blocate cu frânele „6”, în caz contrar exista pericolul ca fotoliul rulant sa se deplaseze iș  
utilizatorul sa alunece pe pardoseala.
Aten ie!  ț Când utilizatorul se transfera pe sau de pe fotoliu rulant, supor ii sprijin de tălpiț  
„8”  trebuie  sa  fie  ridica i  la  verticala,  în  caz  contrar  dacă  utilizatorul  apasă  cu  toatăț  
greutatea corporala pe ace ti supor i fotoliul rulant va bascula către fata dezechilibrândș ț  
utilizatorul.
Aten ie! ț Nu încerca i sa depă i i obstacolele, praguri, borduri, etc trecând în viteza pesteț ș ț  
ele,  rotile  fotoliului  se  vor  deforma sau  rupe.  Obstacolele  se  depă esc în  general  cuș  
ajutorul  înso itorului,  se înclina fotoliul  pe spate inând de mânerele „1” i  apăsând cuț ț ș  
piciorul pe terminalul „12”, se trec rotile fata peste obstacol, se împinge fotoliul înainte, se 
ridica din spate folosind mânerele „1” trecând rotile spate peste obstacol. Dacia ave i deț  
trecut curent peste un prag, este bine sa folosi i o mica rampa.ț
Pentru func ia comoda WC, scoate i capacul recipientului „5”, pune i un sac menajer dinț ț ț  
pvc, cu marginile răsfrânte peste recipient,  în interior pune i un strat de hârtie igienicaț  
pentru a împiedica stropirea cu urina, introduce i recipientul pe glisierele de sub ezutulț ș  
„4”,  ridica i  partea de ezut  mobila  ce acoperă vasul  colector  i  a eza i  utilizatorul  peț ș ș ș ț  
fotoliu rulant. Sacul menajer se ia apoi cu tot cu con inut i se înlocuie te cu unul nouț ș ș  
pentru o utilizare viitoare.

Între inereț
Cură a i fotoliul rulant cu o cârpa umede i solu ie de săpun, se usucă departe de surseleț ț ș ț  
de căldura. Recipientul colector „7” cat i par ile de ezut „4” i „5” se pot scoate separatș ț ș ș  
se curata i se pot spala direct în jet de apa. Nu folosi i solven i i corpuri abrazive pentruș ț ț ș  
a curata fotoliul comoda WC.

Aten ie! ț Utilizatorul care petrece perioade îndelungate în fotoliul rulant este în pericol sa 
fac escare, plaga a esuturilor moi i piele, afec iune grava i greu de tratat. Cu rol deț ș ț ș  
preven ie folosi i o perna antiescare de calitate buna.ț ț


