
Cadru ortopedic pediatric cu roti RX466
Reglaje și utilizare

Descriere Cadru ortopedic RX466

Este realizat din aluminiu anodizat, culoare bronz, cu rotile fata, de diametru 
6,5 cm, cauciucuri pline.
1. rama față
2. rama spate
3 direcția prin care rama fata – spate se depliază
4. buton  de  reglaj  în  înălțime,  independent  pe  fiecare  picior  al  cadrului 
ortopedic cu rotile.
5. mânere de sprijin, realizate din cauciuc spongios, protejază mana și oferă o 
prindere
6. sistemul de pliere – depliere.
Atenție! Înainte de utilizare verificați blocarea sistemului de pliere apăsând în 
jos “6”
Deplierea cadrului de mers
Apucați  cu câte o mâna fiecare ramă 1  și  2  și  trageți  conform directei  3. 
Atenție! După  ce  ramele  1 și  2  s-au  îndepărtat,  apăsați  în  jos,simultan, 
rotulele de blocare 6



Plierea cadrului ortopedic
Ridicați simultan rotulele de blocare 6. Apăsați 

cadrul se va plia,. Cadrul în stare pliata ocupa 

transportului și respectiv depozitarii.

una către alta ramele 1 și 2 

un spațiu redus în vederea

Reglajul în înălțime
Pentru a regla înălțimea cadrului, pe fiecare picior de sprijin al acestuia se afla 
un buton de reglaj în intime. Se alege un picior, se apasă butonul de reglaj, se 
trage către exterior partea cu amortizorul de cauciuc sau cu roata pana când 
butonul de reglaj va intra în orificiul următor de pe corpul exterior al piciorului.  
In acest moment lungimea piciorului de sprijin a crescut cu aproximativ 2 cm. 
Se repeta operația pana când se ajunge la lungimea dorita. In mod similar 
operațiile de reglaj se repeta la fiecare picior de sprijin. Trebuie ca pe fiecare 
picior butonul de reglaj sa ajungă în orificiul de reglaj similar cu piciorul reglat  
anterior. Dacă nu se respecta aceasta regula picioarele de sprijin nu vor avea 
aceeași lungime și cadrul ortopedic va fi instabil. Înălțimea optima : utilizatorul 
în poziție verticala, cu mâinile pe lângă corp, mânerele de sprijin ale cadrului 
vin în dreptul încheieturii fiecărei mâini.


