
Scaun tip fotoliu rulant cu antrenare manuala model RX190
Parti componente, pliere depliere

1. manere pentru deplasarea fotoliului de catre asistentul utilizatorului
2. spatarul fotoliului, tapiterie lavabila, textura
3. Suport sprijin pentru brate
4. sezutul fotoliului,  tapiterie lavabila,  in cazuri  de murdarie extrema se 

poate detasa si spala in masina de spalat rufe
5. banda pentru sustinerea picioarelor utilizatorului, este prinsa cu benzi 

velcro si se poate detasa
6. suport de sprijin al picioarelor, inainte de asezarea utilizatorului sau de 

ridicarea acestuia de pe fotoliu, suportii de sprijin picioare se ridica 
la verticala,  daca utilizatorul calca direct cu toata greutatea pe acesti 
suporti, fie fotoliul se rastoarna peste el sau suportii se rup.

7. frane fotoliu, pe fiecare roata, se actioneza simultan, nu se face nici-un 
transfer pe sau de pe fotoliu daca nu se pun franele pe ambele roti 
spate

8. roata fata, diametrul 8 inch



9. inele de autotractare atasate rotilor spate, utilizatorul apuca ambele inele 
si  le  trage  sau  impinge  determinand  deplasarea  fotoliului  inainte  sau 
inapoi; daca se actioneaza un singur inel fotoliul va coti in aceeasi directie, 
mai clar daca trage de inelul din dreapta fotoliul va vira catre dreapta.

10. roata spate, diametrul 24 inch
11.suport spate, asistentul apasa cu piciorul pe el, fotoliul se ridica usor de 

la rotile fata pentru a depasi anumite obstacole, borduri, praguri, etc
Depliere fotoliului rulant



asezat cu fata cartre fotoliu se apasa cu ambele palme simultan in directia 
indicata in miscarea “a”, dupa ce sezutul si spatarul fotoliului s-au intins, cu 
franele  puse,  asezati  utilizatorul  pe  fotoliu,  coborati  suportii  de picioare 
conform miscarii “b” si apoi sprijiniti talpa picioarelor utilizatorului de cei doi  
suporti. Deblocati franele si incepeti deplasarea.
Plierea fotoliului rulant

dupa ce utilizatorul a parasit fotoliul rulant, ridicatii suportii de picioare 
conform “a”, apucati sezutul cu cele doua maini in punctele “b” si ridicati 
brusc, fotoliul se va plia, este gata pentru depozitare sau pentru transport


