
Informatii FOTOLIU RULANT CU SCHELET DIN ALUMINIU MODEL RX869

Dispozitivul  medical  FOTOLIU  RULANT  (  SCAUN  CU ROTILE) face  parte  din  clasa 
dispozitivelor de mers si este destinat persoanelor cu dizabilitati locomotorii temporare sau 
permanente in vederea corectarii deficientei.
Dispozitivul  medical  FOTOLIU RULANT (SCAUN CU ROTILE)  CU STRUCTURA DIN 
ALUMINU,  este  executat  intr-o  diversitate  de  forme,  marimi,  materiale.  Caracteristica 
comuna tuturor acestor tipuri este modul de antrenare (deplasare) care se face prin forta  
bratelor utilizatorului si / sau impins de un insotitor.
Fotoliul rulant are o structura pliabila in vederea depozitarii si a transportului.
Structura ( scheletul) fotoliului realizat din aluminiu rezultand o greutate redusa comparativ 
cu cele realizate din otel. Acest model de fotoliu rulant are un sistem de pliere – depliere 
tip „double cross” care conduce la o rezistenta sporita fata de socurile și eforturile la care  
este supus în timpul utilizarii.
Scheletul este tratat electrochimic impotrica coroziunii, oxidarii.
Greutate utilizatorului – gama obisnuita de fotolii rulante suporta o greutate maxima de 
110  kg.  Daca  utilizatorul  are  o  greutate  mai  mare  este  necesar  un  fotoliu  din  gama 
bariatrica ( pentru utilizatori supraponderali).
Fotoliul  poate fi  folosit  la  interiorul  cât  și  în exteriorul  incintelor,  pe vreme uscata sau 
umeda, la temperaturi ridicate sau scăzute.
Intretinerea fotoliului

- Verificati periodic strangerea suruburilor si piulitelor in special cele de la rotile fata 
spate

- Verificati daca spitele rotilor nu sunt sunt indoite, rupte, slabite

- Curatati  fotoliul  (schelet,  spatar,  sezut,  roti)  folosind  o  carpa umeda si  /  sau o 
solutie de sapun lichid

- Nu il lasati expus la umezeala, depozitati-l in incinte uscate si curate
Cand circulati in exterior abordati obstacolele ( borduri, trepte, teren denivelat) cu viteza 
scazuta, socurile brutale pot duce la deteriorarea pneurilor, a spitelor, axului rotii.
Nu folositi fotoliul pentru a duce mai multe persoane, sau obiecte grele. Depasirea sarcinii  
poate afecta integritatea fotoliului deci implicit siguranta dvs.
Nu utilizati fotoliul avariat, puteti agrava defectele acestuia si va puneti in pericol siguranta 
dvs.
Atentie!  Cei ce petrec cea mai mare a timpului din zi in fotoliu sunt predispusi aparitiei  

escarelor – plagi  de presiune, extrem de periculoase, greu de tratat  pot duce pana la 

deces. Utilizati fotoliul rulant impreuna cu o perna antiescare de calitate buna.



Parti componente, pliere depliere

1. manere pentru manevrarea scaunului de către insotitor
2. maner de franare pentru insotitor
3. spatar, textura lavabila și husa matlasata de culoare albastra
4. suport sprijin brațelor
5. sezut, textura valabilă
6. suport pentru sprijin picioare
7. banda pentru sustinere picioare, detasabila, fixarea cu benzi velcro
8. sistem de pliere tip „double cross”
9. sprijin talpa, rabatabil la verticala
10. roata fata, diametrul 20 cm, cuciucuri pline, spite groase
11. sistem de franare, se poate acționa de utilizator sau de insotitor
12. inel atașat rotii, este folosit de utilizator pentru deplasarea fotoliului rulant



13. Roata spate, diametrul de 60 cm, cauciucuri pline, spite subtiri din otel
14. sistem pentru plierea spatarului la jumătate
Depliere fotoliului rulant

asezat cu fata cartre fotoliu se apasa cu ambele palme simultan in directia indicata in 
miscarea “c”, dupa ce sezutul si  spatarul fotoliului  s-au intins, cu franele puse, asezati  
utilizatorul pe fotoliu, coborati la orizontala suportii pentru talpa „9” si apoi sprijiniti talpa 
picioarelor utilizatorului de cei doi suporti. Deblocati franele si incepeti deplasarea.
Plierea fotoliului rulant


