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Scaunul cu rotile standard GM 4200 reprezintă instrumentul de deplasare pe cont propriu 

sau cu ajutor din partea unei persoane însoţitoare al persoanelor care nu se pot deplasa 

deloc sau doar limitat. 

Scaunul se poate combina exclusiv cu componentele opţionale şi accesoriile menţionate în 
prezentul manual. În cazul utilizării produselor sau pieselor de schimb provenite de la alt 
producător compania nu îşi asumă nicio responsabilitate. 
Scaunul standard cu rotile GM 4200 se poate folosi în cazul persoanelor cu deplasare 
limitată sau fără capacitate de deplasare, care se pot atribui următoarelor situaţii: 

- Pierderea unui membru (amputarea piciorului) 
- Defecte/deformări de membru 
- Contracturi/ afecţiuni articulare 
- Insuficienţă circulatorie/tulburări de echilibru, caşexie, respectiv persoane în vârstă 

care mai au putere în braţe 
 

1. Denumirea componentelor: 
 

 
 

 

 

 

 

2. Asamblare şi reglaje 

 

Scaunul cu rotile este livrat de obicei montat, cu spătarul pliat şi cu roţile de propulsie 

montate. 

Pericol de ciupire. La deschidere şi pliere scaunul se ţine doar în locurile indicate. 

 

2.1 Deschidere 

 

Cu două mâini apăsaţi în jos tapiţeria şezutului până ce aceasta ajunge în poziţie 

orizontală. 

 

 

Notă: la deschidere nu trageţi puternic de cadru, pentru că manevra poate duce la 

defectarea scaunului. Nu ţineţi cu mâna de ţeava şezutului, pentru că o puteţi ciupi la 

apăsarea în jos a tapiţeriei. 

2.2 Pliere 

1 Cadru 7 Suport picioare 

2 Mâner 8 Roata anterioară 

3 Spătar 9 Suport picioare 

4 Şezut 10 Frână 

5 Cotieră 11 Roată de împingere 

6 Curea de suport 12 Roata posterioară 



 

Rotiţi mai întâi spre exterior suportul pentru picioare, apoi cu mâna ridicaţi din două părţi 

tapiţeria şezutului până ce aceasta se pliază. 

 

2.3 Reglarea suportului pentru picioare 

Dacă există, suporturile pentru picioare se introduc în dispozitivele de fixare. Rotiţi 

suporturile pentru picioare spre interior, până ce ajung la locul lor. Apoi se rabatează în 

jos platformele pentru picioare. 

 

2.4 Deplasarea cu scaunul 

 

Utilizatorul se aşează în scaun şi cu ambele mâini trebuie să ţină roţile de împingere de 

ambele părţi. După care începe să le propulseze cu forţă uniformă. La final lasă libere 

roţile de împingere. Prin repetarea manevrei de propulsie scaunul cu rotile se deplasează 

înainte. 

 

2.5 Utilizarea frânelor 

 

Utilizatorul prinde cu ambele mâini mânerul frânelor şi le împinge înainte. Prin această 

manevră se acţionează frâna roţilor posterioare. Prin apăsarea totală înainte a mânerelor, 

frâna se fixează complet şi împiedică mişcarea roţilor. Ea poate fi eliberată prin tragerea 

înapoi spre posterior. 

 

 

2.6 Deplasare în cazul treptelor sau a bordurilor 

 

În cazul obstacolelor persoana însoţitoare trebuie să ţină cu ambele mâini de mânerul 

scaunului, iar cu picioarele trebuie să se lase pe ţeava de ridicare din cadrul scaunului, 

pentru a eleva roţile anterioare. În acest fel se poate depăşi cu uşurinţă obstacolul din 

cale. 



 

 

2.7 Ridicarea cotierelor 

 

Pentru a ridica cotierele apăsaţi cu o mână butonul de eliberare a cotierei. În acest mod 

cotiera se poate elibera de cadrul şezutului şi se poate ridica. Pentru coborâre lăsaţi  ca 

cele două componente ale blocatorului să se reunească. 

 

2.8 Montarea şi demontarea suportului pentru picioare rotativ 

 

La montare ţintiţi orificiile de poziţionare superioare şi inferioare, aşezaţi suportul de 

picioare pe piroane, apoi rotiţi-l spre interiorul scaunului cu rotile. Clicul arcului va indica 

fixarea adecvată a suportului pentru picioare. Pentru demontare respectaţi etapele 

menţionate mai sus, dar în ordine inversă. 

 

 

3. Întreţinere 
Periodic inspectaţi scaunul pentru a identifica eventualele şuruburi slăbite. În cazul 
neregulilor luaţi legătura cu service-ul autorizat pentru remediere. 
Componentele mobile se pot unge cu ulei pentru funcţionarea mai bună şi îndelungată a 
produsului. 
Îndepărtaţi apa şi alte impurităţi de pe scaun cu ajutorul unei lavete moi şi uscate. 
Tapiţeria şezutului şi a spătarului se menţine curată în scopul protecţiei pielii utilizatorului. 
Toate reparaţiile şi reglajele se fac cu scaunul gol. 
 

4. NOTE ŞI AVERTIZĂRI 
MĂSURI DE SIGURANŢĂ / INFORMAŢII SPECIALE 
 
Măsurile de siguranţă descrise în prezentul manual de utilizare se referă la situaţiile de risc 
sau lipsite de siguranţă care pot duce la pagube materiale sau afectarea persoanelor 
utilizatoare. 
 
ATENŢIE 
UTILIZATORUL SCAUNULUI CU ROTILE 
Compania producătoare recomandă utilizarea sistemului anti-răsturnare, ca măsură de 
siguranţă. 



În privinţa centurii de siguranţă, comercializatorul, terapeutul sau angajatul din domeniul 
sanitar are responsabilitatea de a decide dacă este necesară utilizarea centurii ca măsură de 
siguranţă suplimentară cu scopul de a preveni căderea utilizatorului din scaun. În cazul 
căderii din scaun se pot produce diverse accidente şi leziuni, care pot fi prevenite prin 
folosirea centurii de siguranţă. 
 
 
ATENŢIE 
Poziţia roţilor anterioare şi posterioare, la fel ca şi starea fizică a utilizatorului au influenţă 
directă asupra stabilităţii scaunului cu rotile. Orice modificare survenită asupra poziţiei roţilor 
sau a utilizatorului poate determina reducerea stabilităţii scaunului. Orice modificare a 
dispozitivului se face exclusiv de către personalul autorizat. 
Nu traversaţi, nu urcaţi şi nu coborâţi cu scaunul pe pante cu unghiul mai mare de  8 grade. 
Nu vă deplasaţi cu scaunul pe drumuri naţionale sau alte drumuri publice importante. Nu 
încercaţi să urcaţi borduri sau să treceţi peste alte obstacole, întrucât aceste încercări pot 
duce la răsturnarea scaunului. Nu vă ridicaţi pe roţile scaunului. Nu folosiţi suportul de 
picioare ca platformă pentru a vă înălţa. Când vă aşezaţi sau coborâţi de pe scaun, asiguraţi-
vă că suporturile pentru picioare sunt orientate în sus. Folosiţi ÎNTOTDEAUNA roata de 
împingere pentru deplasare atunci când Dvs acţionaţi roata şi nu atingeţi roata posterioară. 
 
SIGURANŢĂ / UTILIZAREA SCAUNULUI CU ROTILE 
 
Utilizarea în deplină siguranţă a scaunului cu rotile presupune citirea cu atenţie a 
prospectului şi atenţia maximă din partea utilizatorului sau a persoanei însoţitoare. Este 
importantă exersarea şi asimilarea tehnicilor de siguranţă descrise în prospect. Exersaţi 
manevrele cu scaunul până când reuşiţi să vă deplasaţi în deplină siguranţă, cu ocolirea 
diverselor obstacole. 
 
STABILITATE ŞI ECHILIBRU 
 
Pentru a asigura stabilitatea şi funcţionarea corespunzătoare a scaunului cu rotile, utilizatorul 
trebuie să îşi menţină întotdeauna echilibrul. Scaunul a fost conceput astfel încât în cadrul 
activităţilor zilnice normale să rămână în picioare, stabil. Nu vă aplecaţi anterior mai mult de 
lungimea cotierelor. Asiguraţi-vă că roţile privesc spre anterior înainte să vă aplecaţi în faţă. 
Acest lucru se obţine dacă deplasaţi scaunul anterior, iar apoi spre posterior pe linie dreaptă. 
 
NOTĂ PENTRU PERSOANE ÎNSOŢITOARE 
Atunci când utilizatorul scaunului are nevoie de ajutor, persoana însoţitoare trebuie să fie 
atentă la poziţia corporală. Trebuie să stea cu spatele drept, să aibă genunchii îndoiţi atunci 
când înclină scaunul sau trece peste borduri şi trepte, ori când depăşeşte diferite obstacole. 
Atunci când o persoană însoţitoare învaţă o nouă tehnică, este recomandat să ceară ajutorul 
unei persoane mai experimentate. 
 
ATENŢIE 
Nu încercaţi să ridicaţi scaunul ţinându-l de componentele sale detaşabile. Dacă încercaţi 
acest lucru, manevra poate duce la leziuni sau pagube. Asiguraţi-vă înainte de utilizare că 
mânerele sunt fixate de roţile posterioare, înainte ca persoana însoţitoare să împingă în faţă 
sau să ridice scaunul. Asiguraţi-vă că nu există componente slăbite sau uzate, iar în 
asemenea situaţii luaţi legătura cu service-ul autorizat. Dacă mânerele sunt deja uzate sau 
slăbite nu încercaţi să manevraţi scaunul cu ele. 
 
DISTRIBUŢIA GREUTĂŢII 
Cu scopul de a stabili şi a dezvolta propriile limite de siguranţă, este necesară exersarea 
unor manevre, precum curba, întinderea sau transferul din sau în scaunul cu rotile cu diferite 
variaţii, în prezenţa unui angajat din domeniul sanitar, ÎNAINTE de a folosi în mod activ 
produsul de faţă. Adesea este nevoie ca utilizatorul să se întindă din scaun, să se transfere 



din şi în scaun, iar manevrele menţionate pot duce la modificarea echilibrului normal şi a 
distribuţie greutăţii. Este foarte important ca atunci când vă întindeţi din scaun, vă aplecaţi 
înainte sau vă aplecaţi, să folosiţi roţile din faţă ca instrument de stabilitate şi de echilibru. 
 
ATENŢIE 
Nu încercaţi să luaţi obiecte care presupun ridicarea lor de pe sol cu întinderea braţelor între 
picioarele Dvs. 
 
ATENŢIE 
Nu vă înclinaţi posterior dincolo de spătarul scaunului. Această manevră poate modifica 
centrul gravitaţional al corpului şi vă puteţi răsturna. Poziţionaţi scaunul cât mai aproape de 
obiectul dorit. Roţile anterioare trebuie să privească anterior astfel încât să dobândiţi cea mai 
mare bază de roţi posibilă. Întindeţi braţul spre posterior doar cât puteţi fără a modifica 
poziţia şezândă. 
 
ATENŢIE 
Nu basculaţi scaunul cu rotile fără ajutorul persoanei însoţitoare. Când basculaţi scaunul, o 
persoană însoţitoare trebuie să ţină de mânerele scaunului. Persoana însoţitoare trebuie să 
anunţe utilizatorul scaunului când urmează să basculeze scaunul, reamintindu-i să se 
lipească cu spatele de spătar. Asiguraţi-vă că persoana care şede în scaun are mâinile sau 
picioarele libere, în afara riscului de a fi ciupite la roţi. 
 
ATENŢIE 
Când lăsaţi în jos roţile anterioare ale scaunului nu lăsaţi să cadă rapid scaunul pe ultimii 
centimetri până la sol, pentru că poate produce leziuni. 
 
PARAMETRICI TEHNICI 

Lăţime şezut 35,5 – 50,8 cm 

Adâncime şezut 40,0 cm 

Înălţimi şezut anterior 50, posterior 48 cm 

Lungime picioare 36,0 – 48,0 cm 

Înălţime cotiere 27,0 cm (nereglabil) 

Lăţime totală 53,0 – 68 cm cu roţile de împingere 

Lungime totală 103,0 cm în cazul roţilor de împingere de 24" 

Lăţime totală cu scaunul pliat 26,0 cm 

Lungime totală cu scaunul pliat 103,0 cm 

Înălţime totală 91,0 cm 

Greutate corporală De la 19 kg 

Stabilitate statică anterioară 10°  

Stabilitate statică laterală 10°  

Stabilitate statică în deplasare 

posterioară 

10°  

Sarcină maximă 100 kg 

 
 
 


