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FISA TEHNICA  
FOTOLIU RULANT PENTRU PERSOANELE SUPRAPONDERALE  BME4607 

 

 

Fotoliu rulant pentru persoane supraponderale cu o greutate de pana la 180 kg. Este pliabil, se poate deci 

transporta si depozita cu usurinta. Tapiterie – material textil. 

Are o latime a scaunului de 22,24 inch, roti 24 inch cu spite, ofera un plus de stabilitate. Este prevazut cu 

suporti pentru picioare detasabili si suporti pentru sustinerea si odihnirea bratelor. 

 

 

CARACTERISTICI ale fotoliului rulant pentru persoanele supraponderale BME4607 

 
 Latime deschis – 68 cm total/ 62 cm roata – 

roata exterior 

 Latime pliat: 27 cm 

 Adancime sezut: 25 cm 

 Inaltime spatar: 40 cm 

 Lungime totala: 116 cm / 80 cm fara 

suporti sustinere picioare 

 Latime sezut: 51 cm 

 Lungime sezut: 36 cm 

 Suport sustinere mana – rabatabil, suport 

sustinere picior detasabil. 

 Greutate maxima sustinuta – 180 kg 

 Greutate fotoliu – 19 kg/ 21 kg produs in 

cutie 

 Roti din cauciuc plin 

 Pliabil 

 Garantie: 2 ani. 
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COMPONENTELE FOTOLIULUI RULANT 

 

 

 
fig. 1

 

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

2 = Spatarul fotoliului rulant 

3 = Suportul de sprijin pentru brate 

4 = Sezutul fotoliului 

5 = Frana cu blocare, ambele roti spate au cate un sistem de franare – blocare 

6 = Suportii pentru sprijinul picioare, simetric stanga - drepta  

7 = Clapeta pentru blocarea – deblocarea suportilor pentru sprijin picioare 

8 = Suportii cu roti mici contra rasturnarii pe spate la urcarea rampelor  

9 = Banda pentru sustinerea picioarelor  

10 = Sprijinul pentru talpa, este o componenta a suportului “6”  

11 = Roata din fata, diametrul 20 cm, latime 5 cm, cauciucuri pline  

12 = Roata din spate, cu spite groase, intarite, diametrul de 60 cm, cauciucuri pline  

13 = Inele atasate rotilor spate pentru deplasare prin actionare de catre utilizator  

14 = Clapa de deblocare a suportului sprijin brat pentru basculare catre partea din spate a scaunului cu rotile. 
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MONTAJUL SI UTILIZAREA FOTOLIULUI RULANT 

 

 Extrageti scaunul din ambalajul original si asezati-l cu rotile pe pardoseala. 

 Apasati cu ambele maini simultan pe cele doua bare laterale ale sezutului in directia “a” conform fig.2. 

 Scaunul cu rotile se va deplia pana cand sezutul si spatarul se intind, scaunul ramane blocat in pozitia 

deschis. 

 

 Suportii pentru sprijinul picioarelor sunt stanga dreapta. 

 Cum priviti scaunul din fata, suportul pentru partea stanga va avea sprijinul “10” pentru talpa in 

dreapta. 

 Pe scaunul cu rotile exista pe fiecare parte cate doua stifturi de montaj, iar pe suportul aferent doua 

gauri corespunzatoare stifturilor. 

 Din lateralul scaunului puneti suportul astfel ca stifturile sa treaca prin gaurile de pe suport, apoi rotiti 

suportul catre partea din fata a scaunului, iar clapa de fixare “14” il va bloca in aceasta pozitie. 

 Dupa fixarea celor doi suporti, montati banda “9” pentru sustinerea picioarelor, banda este dotata cu 

benzi velcro (arici) pentru fixare.  

 

TRANSFERUL PE FOTOLIUL RULANT 

 

 Modalitatea facila este transferul prin lateralul scaunului cu rotile. 

 Se aduce scaunul cu una din laterale langa pat, fotoliu, etc unde se afla utilizatorul. 

 Se deblocheza suportul sprijin brat folosind clapa “14” si se basculeaza catre partea din spate a 

scaunului, laterala acestuia este libera pentru transfer. 

 Puneti franele si blocati ambele roti. 

Atentie! Nu transferati utilizatorul pe sau de pe scaunul cu rotile fara sa blocati rotile. 

Daca nu se blocheaza este posibil ca scaunul sa se deplaseze si utilizatorul sa cada pe pardoseala. 

Utilizatorul, eventual ajutat de un asistent se va transfera de pe pat pe scaunul cu rotile. 

Picioarele utilizatorului trebuie sa ajunga pe pardoseala. Se coboara la orizontala suportii de talpa “10” si se 

aseaza fiecare picior pe acesti suporti. 
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Atentie! Utilizatorul nu trebuie sa se ridice sau aseze cu picioarele sprijinite de suportii “10” este posibil ca 

sub greutatea corporala a acestuia scaunul cu rotile sa basculeze in fata si sa dezechilibreze utilizatorul. 

 

UTILIZAREA FOTOLIULUI RULANT  

 

 Se poate folosi in interiorul si in exteriorul locuintei, la temperaturi ridicate sau coborate, pe vreme 

uscata sau umeda. 

 Scaunul cu rotile se poate deplasa prin forta bratelor utilzatorului care invarte cercurile “13” sau cu 

ajutorul unui asistent care foloseste manerele “1”.  

 Obstacolele trebuie abordate cu grija, de preferat cu ajutorul unui asistent. 

 Daca se incearca depasirea obstacolelor in viteza, rotile si scheletul scaunului vor suferi socuri 

importante, posibil sa se deformeze, lucru ce poate duce la accidentarea ulterioara a utilizatorului si la 

scoaterea din functiune a scaunului. 

 Ideal in depasirea unui obstacol ar fi folosirea unei rampe. 

 Alta posiblitate este cu ajutorul asistentului: in dreptul obstacolului se lasa scaunul pe spate, se 

depaseste obstacolul cu rotile frontale, se impinge inainte pana cand rotile spate ajung la obstacol se 

ridica scaunul de spate si se trec rotile spate peste obstacol. 

 Daca scaunul ce rotile se umezeste datorita intemperiilor atmosferice, se sterge cu o carpa/ laveta si se 

lasa la uscat departe de sursele de caldura. 

 

PLIEREA SI DEPLIEREA SCAUNULUI CU ROTILE 

 

 Conf fig.3, ridicati la verticala sprijinul de talpi “10” prin miscarea “a”. 

 

 
 Apucati cu ambele maini din punctele “b” de pe sezut si ridicati rapid, scaunul se va plia ca in fig.2 
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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. 

 

 

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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