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FISA TEHNICA  
FOTOLIU RULANT DIN OTEL CU ANTRENARE MANUALA BME4614 

 

Fotoliu rulant confectionat din otel, extrem de rezistent, cu antrenare manuala, tapiterie – material textil. 

Scaunul cu rotile manual este pliabil, are cadrul de culoare albastra si este prevazut cu suport pentru picioare 

detasabil. Tapiteria este de culoare neagra, materialul este naylon, fiind usor de intretinut si de curat. 

Roti cu spite de 24 inch in partea din spate si roti 8 inch in partea de fata. 

 

CARACTERISTICI ale fotoliului rulant din otel cu antrenare manuala BME4614 

 
 Latime deschis: 63 cm total/ 56 cm roata – 

roata exterior 

 Latime pliat: 30 cm 

 Adancime sezut: 25 cm 

 Inaltime spatar: 40 cm 

 Lungime totala: 100 cm / 90 cm fara 

suporti sustinere picior 

 Latime sezut: 45 cm 

 Lungime sezut: 40 cm 

 Suport sustinere mana – rabatabil, suport 

sustinere picior – detasabil 

 Greutate fotoliu – 16.8 kg/ 18.8 kg produs 

in cutie 

 Roti din cauciuc plin 

 Pliabil 

 Garantie – 2 ani. 
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PARTILE COMPONENTE SI UTILIZAREA FOTOLIULUI RULANT: 

 

 

 
 

 

1 = Manerele pentru deplasarea fotoliului de catre asistentul/ insotitorul utilizatorului 

2 = Spatarul fotoliului, tapiterie lavabila, textura 

3 = Suportul de sprijin pentru brate 

4 = Sezutul fotoliului, tapiteria lavabila, in cazuri de murdarie se poate detasa si spala in masina de spalat haine 

5 - Banda pentru sustinerea picioarelor utilizatorului, este prinsa cu benzi velcro si se poate detasa 

6 = Suportul de sprijin al picioarelor, inainte de asezarea utilizatorului sau de ridicarea acestuia de pe fotoliul 

rulant, suportii de sprijin se ridica la verticala, daca utilizatorul calca direct cu toata greutatea pe acesti suporti, 

fie fotoliul se rastoarna peste el, fie suportii se rup 

7 = Franele fotoliului, pe fiecare roata, se actioneaza simultan, nu se face transferul pe sau de pe fotoliu daca 

nu se pun franele pe ambele roti din spate 

8 = Roata din fata, diametrul de 8 inch 

9 = Inelele de autotractare atasate rotilor din spate, utilizatorul apuca ambele inele si le trage sau impinge 

determinand deplasarea fotoliului inainte - inapoi; daca se actioneaza un singur inel, fotoliul va coti in aceeasi 

directie, mai clar, daca trage de inelul din dreapta fotoliul va vira catre dreapta. 

10 = Suportul pentru spate, asistentul/ insotitorul apasa cu piciorul pe el, fotoliul se ridica usor de la rotile din 

fata pentru a depasi anumite obstacole, precum bordurile, pragurile.
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PLIEREA SI DEPLIEREA FOTOLIULUI RULANT 

 

 
 

 

 Asezat cu fata catre fotoliu, se apasa cu ambele palme simultan in directia indicata in "miscarea a". 

 Dupa ce sezutul si spatarul fotoliului s-au intins, cu franele puse, asezati utilizatorul pe fotoliu, coborati 

suportii de picioare conform "miscarii b". 

 Sprijiniti apoi talpa picioarelor utilizatorului de cei doi suporti. 

 Deblocati franele si incepeti deplasarea. 

 Pentru pliere, dupa ce utilizatorul a parasit fotoliul, ridicati suportii de picioare conform “a”, apucati 

sezutul cu doua maini in punctele “b” si ridicati brusc, fotoliul se va plia, fiind gata de transport/ 

depozitare. 

 

INTRETINEREA FOTOLIULUI RULANT:

 Verificati periodic strangerea suruburilor in special cele de la roti si frane. 

 Inspectati cauciucurile sa nu fie taiate, spitele sa nu prezinte deformari, fisuri, etc. 

 Scaunul cu rotile se curata cu o carpa/ laveta umeda si solutie de sapun. 

 Nu spalati scaunul in jet de apa, nu folositi solventi, materiale abrazive. 

 Daca sezutul sau spatarul sunt foarte murdare se pot demonta , se scot din interior barele de fixare 

si se curata in masina de spalat fara a depasi temperatura de 40 grade Celsius si fara stoarcere. 

 Tineti scaunul depozitat in locuri uscate. 
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MASURI DE SIGURANTA: 

 Nu transportati mai multe persoane pe scaun. 

 Nu transportati lucruri grele, contondente, substante periculoase.  

 Nu lasati scaunul pe pante fara a bloca rotile.  

 Nu folositi scaunul daca are parti avariate.  

 Nu depasiti obstacolele fortand in viteza scaunul cu rotile sa treaca peste ele.  

 

Atentie! Persoanele care petrec multe ore pe zi intr-un scaun cu rotile sunt predispuse la aparitia escarelor sau 

ulcer de presiune, plagi extrem de periculoase, greu de vindecat si care duc la complicatii grave. Folositi o 

perna antiescare de calitate pentru a preveni aparitia escarelor. 
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