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FISA TEHNICA 

ROLATOR ORTOPEDIC DIN ALUMINIU CU 4 ROTI BME882 

 

Rolatorul ortopedic este un dispozitiv ajutator pentru mers recomandat persoanelor care au dificultati de 

deplasare. 

Rolatorul ortopedic din aluminiu cu 4 roti este un dispozitiv ajutator pentru mers, fiind de un real ajutor 

persoanelor care au mobilitate scazuta sau care nu au stabilitate in timpul mersului. Este ideal pentru cei care 

isi doresc o viata activa in ciuda problemelor locomotorii de care sufera. 

 

CARACTERISTICI ale rolatorului ortopedic din aluminiu cu 4 roti BME882
 

 Cadru rolator din aluminiu 

 Dimensiuni scaun: 35 cm latime x 30 cm 

 Dimensiuni: 62 x 62 x 78 – 93 cm. 

 Latime deschis: 59 cm 

 Inaltime totala: reglabila 

 Latime sezut: 35 cm 

 Lungime sezut: 30 cm 

 Lungime totala: 65 cm 

 Greutate fotoliu: 7,6 kg / 9,2 kg (in cutie) 

 Roti din cauciuc plin 

 Pliabil 

 Greutatea maxima sustinuta: 110 kg 

 Garantie: 2 ani. 
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PARTILE COMPONENTE

 

 

 

1 = Maner de sprijin reglabil in inaltime 

2 = Parghia de actionare a franei 

3 = Surub si piulita fluture pentru fixarea in inaltime a manerelor de sprijin 

4 = Spatar de sprijin, invelit in spuma poliuretanica 

5 = Sezut, 36 x 32 cm, din spuma poliuretanica acoperit cu piele sintetica 

6 = Sistemul de parghii pentru plierea rolatorului 

7 = Parghia franei, cate una pe fiecare roata din spate 

8 = Roti de rulare, diametrul 20 cm 

9 = Cos pentru cumparaturi 

10 = Schelet din aluminiu. 
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MONTAJUL ROLATORULUI ORTOPEDIC 

 

Rolatorul este ambalat intr-o cutie de carton, partial montat pentru a ocupa un spatiu cat mai redus. 

Dupa scoaterea produsului din ambalaj trebuie sa efectuati urmatorii pasi: 

 Puneti rolatorul pe o suprafata plana, apasati in jos, pe ambele parti tija "6" pentru a deplia scheletul 

rolatorului;. 

 Coborati la orizontala sezutul "5". 

  Manerele "1" se introduc stanga - dreapta in locasele lor, apoi se fixeaza la o inaltime convenabila 

pentru utilizator. 

 Se fixeaza in pozitia dorita utilizand surubul si piulita fluture "3". 

In acest moment rolatorul ortopedic este gata de utilizare. 

 

 

MODALITATEA DE UTILIZARE 

 

ROLATORUL ARE DOUA MODURI DE FRANARE: 

1) Frana de serviciu, in timpul deplasarii, daca doriti sa va opriti brusc, ridicati parghiile "2" catre manerul "1"; 

Parghiile "7" vor apasa pe rotile din spate, oprind inaintarea rolatorului. Daca eliberati parghiile "2", rotile din 

spate se vor debloca si puteti sa reluati deplasarea. 

2) Frana de ajutor, in momentele de pauza, cand vreti sa va asezati pe rolator pentru odihna, acesta trebuie sa 

ramana blocat. Pentru aceasta, apasati in jos parghiile "2", rotile din spate se vor bloca, rolatorul este 

"imobilizat" si se poate utiliza in conditii de siguranta pentru sedere. 

Ca sa reluati deplasarea, ridicati parghiile "2", iar rotile din spate se deblocheaza. 

 

PLIEREREA ROLATORULUI 

 

 

 Ridicati sezutul "5" conform directiei "a". 

 Ridicati din ambele parti tija "6" conform directiei "b". 

 Partea din fata a rolatorului se apropie de partea din spate, se reduce astfel gabaritul rolatorului in 

vederea transportului. 



  

  

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

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

INTRETINEREA ROLATORULUI 

 

 Dispozitivul medical NU necesita o intretinere deosebita. 

 Dupa utilizare se curata cu o laveta umeda si daca se doreste, cu solutie sapun lichid. 
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