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FISA TEHNICA  
FOTOLIU RULANT PLIABIL CU SPATAR RABATABIL BME4625 

 

 

Fotoliu rulant cu spatar rabatabil si suporti confortabili pentru picioare, rabatabili, are frana suplimentara, roti 

spate solide si culoare cadru: albastru. Material: vinil, PVC. 

Roti cu spite, 60 cm diametru, inclinare spate 180 grade, permite depozitare si transport cu usurinta. 

 

CARACTERISTICI ale fotoliului rulant pliabil cu spatar rabatabil BME4625 

 
 Latime scaun cu rotile pliabil cand este deschis: 70 cm/ 62 cm roata – roata exterior 

 Adancime sezut: 27 cm 

 Latime sezut: 45 cm 

 Lungime sezut: 40 cm 

 Lungime totala pozitie pat: 1,70 m 

 Inaltime spatar: 46 cm 

 Inaltime (spatar+tetiera) – 78 cm 

 Lungime totala: 116 cm total/86 cm fara suporti picioare 

 Greutate fotoliu: 24 kg/ 26 kg produs in cutie 

 Roti din cauciuc pline 

 Suporti sustinere mana – rabatabili, suporti sustinere picioare – detasabili 

 Pliabil 

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

 

 

 
 

1 = Inaltatorul de spatar, detasabil. 

2 = Suportul pentru sprijinirea capului (tetiera) se fixeaza pe benzi velcro la inaltimea dorita 

3 = Manerele pentru deplasarea fotoliului de catre insotitor 

4 = Levierele pentru reglajul pozitiei spatarului de la pozitia verticala pana la cea orizontala 

5 = Spatarul fotoliului, tapiteria este lavabila 

6 = Suportul de sprijin pentru brate, detasabil pentru a lasa libera laterala scaunului cu rotile in vederea 

transferului pe si de pe scaun 

7 = Sezutul fotoliului, tapiteria este lavabila 

8 = Suportul pentru sprijinul gambelor, placat cu burete si piele sintetica 

9 = Sistemul de reglare in inaltime in 3 trepte pentru sprijinul de gamba "8" 

10 = Suportul de sprijin pentru talpi, inainte de asezarea utilizatorului sau de ridicarea acestuoa de pe fotoliu, 

suportii de sprijin ai talpilor se ridica la verticala, daca utilizatorul calca direct pe ei cu toate greutatea, acestia 

se rup ori fotoliul se va rasturna peste utilizator 

11 = Roata din fata, diametru 20 cm 

12 = Sistemul de ridicare - coborare pe verticala a intregului suport de sprijin al picioarelor 

13 = Sistemul de franare, pe fiecare roata spate, orice operatie de ridicare sau de asezare pe scaunul cu rotile 

se realizeaza cu franele actionate pe ambele roti 

14 = Sistemul de blocare - deblocare a suportului de sprijin de brat pentru a elibera laterala fotoliului rulant in 

vederea transferului utilizatorului 

15 = Rotile din spate, pneuri pline, spite subtiri din otel, inele de autotractare atasate rotilor din spate, 

utilizatorul apuca ambele inele si le trage sau impinge, determinand deplasarea fotoliului inainte si inapoi. Daca 

se actioneaza un singur inel, fotoliul va coti in aceeasi directie, exemplu, daca se trage de inelul din dreapta, 

fotoliul va vira catre dreapta. 
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PREGATIREA FOTOLIULUI RULANT PENTRU UTILIZARE 

 

 

 Popular denumirea este "scaun cu rotile" 

ca definitie a dispozitivului medical avem 

"fotoliu rulant cu antrenare manuala". 

 Scoateti fotoliul rulant din ambalaj si 

asezati-l cu rotile pe pardoseala. 

 Scaunul este pliat (strans) pentru a ocupa 

un spatiu mai mic. 

 Pentru a deplia scaunul rulant urmariti fig 2 

 Apasati cu ambele palme pe directia "a" 

indicata in fig. 2 pana cand sezutul si 

spatarul fotoliului se vor intinde. 

 Suportii de sprijin ai picioarelor se afla cate 

unul pe fiecare parte, stanga - dreapta. 

 Fiecare suport are 2 orificii de ghidare si 

corespondent acestora exista 2 axe pe 

fiecare parte a scaunului, vezi fig. 3 

 

 

 

 

 Suportii de sprijin ai picioarelor se 

pozitioneaza din lateral pe axele de 

ghidare, iar apoi se rotesc catre partea din 

fata a fotoliului rulant pana cand se 

blocheaza. 

 Ridicati la verticala suportii de sprijin talpa, 

fig. 1, reperul nr. 10. 

 Acesta este un aspect important, 

utilizatorul nu trebuie sa se ridice cu toata 

greutatea corpului pe suportii "10" 

deoarece este posibil ca scaunul cu rotile 

sa se rastoarne peste el. 

 Urcarea si coborarea de pe scaunul cu 

rotile se va face cu suportii "10" ridicati la 

verticala. 

 

 Puneti franele pe rotile din spate. 

 Urcarea si coborarea din scaunul cu rotile se face cu rotile din spate blocate prin sistemul de franare de 

pe fiecare roata. 

 Scaunul cu rotile este gata de utilizare. 

 Va recomandam ca la transferul de pe pat, scaun normal, vas wc etc, sa demontati unul dintre suportii 

de sprijin ai bratelor, partea ramasa libera o alaturati langa pat spre exemplu. 

 Blocati rotile scaunului cu ajutorul franelor si faceti transferul prin lateral. 
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 Dupa ce s-a realizat transferul, suportul de sprijin brate se monteaza in pozitia iniala, puneti la 

orizontala suportii de sprijin numarotati cu "10" conform fig. 1, sprijiniti talpile si se poate incepe 

deplasarea. 

 Suportii de picioare se pot ridica in trepte pana la orizontala sau intr-o pozitie intermediara. 

 Ca sa coborati suportul de sprijin pentru picioare, trebuie impinsa maneta “12” conform fig. 1 catre 

exterior, se deblocheaza suportul si poate fi coborat. 

 

PLIEREA SI DEPLIEREA FOTOLIULUI RULANT 

 

 Pentru depozitare si/ sau transport, scaunul cu rotile se poate plia pentru a reduce volumul ocupat. 

 Deblocati si scoateti inaltatorul de spatar "a" conform fig. 4. 

 Pregatirea suportilor pentru sprijinul picioarelor: ridicati la verticala suportii pentru sprijinul talpilor "c" 

din fig. 4. 

 Rotiti suportii de sprijin pentru gambe - reper fig. 4 in jurul tijei suportului de sprijin pentru picioare 

catre partea din fata a scaunului. 

 Apucati sezutul cu ambele maini in punctele "d" si ridicati energic, astfel scaunul se va plia. 

 Daca doriti sa reduceti mai mult dimensiunea pentru transport, puteti sa demontati sprijinul de 

picioare. 

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. 



  

  

Tel call center: 0374.336.802 | Program comenzi telefonice: L-V 9-17  

E-mail: contact@catenapascupas.ro | www.catenapascupas.ro  

 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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