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1. Wstęp
Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Jesteśmy głęboko przekonani że spełni Państwa
oczekiwania. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem przed pierwszym użytkowaniem. Niniejsza
instrukcja przekazana jest w celu przedstawienia niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznego
korzystania z urządzenia. Prawidłowe zastosowanie się do zaleceń znacząco przyczyni się do
przedłużenia trwałości i estetyki wyrobu. Pragniemy zaznaczyć że na bieżąco staramy się poprawiać
jakość naszych produktów, co może skutkować drobnymi zmianami które nie są zawarte w instrukcji.
2. Opis produktu
Drewniany mobilny fotelik rehabilitacyjny; przeznaczony do prowadzenia rehabilitacji dzieci
niepełnosprawnych, głównie ze schorzeniami układu nerwowego, mających problem z
samodzielnym siedzeniem. Wielofunkcyjność i modułowa budowa fotelika pozwala na dopasowanie
do indywidualnych potrzeb pacjenta. Stabilna konstrukcja z kółkami jezdnymi wyposażonymi w
blokady postojowe daje poczucie bezpieczeństwa.
Rama wykonana ze sklejki, zabezpieczona nietoksycznym bezbarwnym lakierem. Tapicerka
wykonana z poliestru w kolorze niebieskim i pianki PU.
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Ilustracja 1.
Profilowany zagłówek stabilizujący głowę z regulacją wysokości.
Poduszka oparcia karku.
Siedzisko (z regulacją kąta nachylenia 0-40°, wysuw do przodu).
Płynna regulacja kąta pochylenia oparcia pleców do pozycji leżącej.
Podnóżek (regulacja wysokości, kąta pochylenia).
Mocowanie stop (przesuw przód/tył, prawo/lewo, pochylenie).
Klin obdukcyjny, tapicerowany do stabilizacji nóg.
Regulowane boczne stabilizatory tułowia.
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9. Podłokietniki (regulowana wysokość oraz kąt nachylenia).
10. Blat do ćwiczeń manualnych I zabawy (wycięcie na tułów) z regulacją wysuwu oraz kąta
pochylenia.
11. Koła wyposażone w blokadę postojową,
12. Kamizelka stabilizująca tułów.
3. Zastosowanie
Drewniany mobilny fotelik rehabilitacyjny; przeznaczony do prowadzenia rehabilitacji dzieci
niepełnosprawnych, głównie ze schorzeniami układu nerwowego, mających problem z samodzielnym
siedzeniem. Wielofunkcyjność i modułowa budowa fotelika pozwala na dopasowanie do
indywidualnych potrzeb pacjenta. Stabilna konstrukcja z kółkami jezdnymi wyposażonymi w blokady
postojowe daje poczucie bezpieczeństwa.
Rama wykonana ze sklejki, zabezpieczona nietoksycznym bezbarwnym lakierem. Tapicerka
wykonana z poliestru w kolorze niebieskim i pianki PU.

4. Przeciwwskazania
Przeciwskazania do pozycji siedzącej. Nigdy nie należy zostawiać dziecka samego w urządzeniu bez
nadzoru osoby dorosłej.
Dodatkowo należy zapoznać się z instrukcją obsługi zakupionego fotelika rehabilitacyjnego.
5. Użytkowanie
Bezpieczne użytkowanie wyrobu wymaga przeszkolenia opiekuna przez wykwalifikowany personel
medyczny (fizjoterapeuta), pomoże on dobrać najlepsze nastawy i regulacje fotelika, oraz udzieli
niezbędnych wskazówek dotyczących przebiegu procesu rehabilitacji.

a) Wyjąć fotelik z opakowania, sprawdzić, czy urządzenie nie posiada widocznych pęknięć,
deformacji.
b) Mocowanie stóp dla celów transportowych zostało przekręcone po przeciwnej stronie
podnóżka, należy odkręcić pokrętło “I” (Ilustracja 2.), a następnie umieścić mocowanie stóp
na zewnętrznej stronie podnóżka (jak na Ilustracji 1., przykręcić pokrętło „I”.
c) Upewnić się, czy wszystkie połączenia gwintowe nie są poluzowane.
d) Zablokować koła przez naciśnięcie blokad.
e) Zdemontować klin rozporowy.
f) Dopasować wymiary fotelika do indywidualnych potrzeb dziecka, w tym celu należy posadzić
dziecko w foteliku i wyregulować:
• Kąt podparcia siedziska (pokrętła „A”) (Ilustracja 3.)
• Kąt podparcia pod plecy (pokrętła „E”) (Ilustracja 4.)
• Wysokość zagłówka (pokrętła „G”) (Ilustracja 4.)
• Wysokość położenia poduszki oparcia karku (pokrętła „H”) (Ilustracja 4.)
• Położenie kątowe podnóżka (pokrętło „K”) (Ilustracja 2.)
• Wysokość, pochylenie I rozstaw mocowania stóp (pokrętła „I”) (Ilustracja 2.)
• Kąt położenia stopy (pokrętło „J”) (Ilustracja 2.)
• Wysokość i kąt pochylenia podłokietników (pokrętła „B”) (Ilustracja 3.)
• rozstaw blokady bioder (pokrętła „F”) (Ilustracja 4.)
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g)
h)
i)
j)

Przykręcić klin rozporowy (regulacja położenia, pokrętło “C”) (Ilustracja 2.)
Zapiąć pas mocujący tułów.
Zapiąć pasy w podnóżku do stabilizacji stóp.
Stolik należy zamontować poprzez wsunięcie go w podłokietniki dociśnięcie śrubami “L”.
(Ilustracja 2.)
k) Kąt pochylenia blatu z podłokietnikami można dodatkowo regulować przy pomocy pokrętła
„D”.
(Ilustracja 3.)

Ilustracja 2.

Ilustracja 3.

Ilustracja 4.
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6. Bezpieczeństwo użytkowania
OSTRZEŻENIE!
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

Wsiadanie i zsiadanie z fotelika wymaga zaciągnięcia blokad kół jezdnych.
Wsiadanie i zsiadanie z fotelika wymaga pomocy opiekuna,
Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka w foteliku bez nadzoru opiekuna.
Fotelik
jest
przeznaczony do
użytkowania wewnątrz pomieszczeń, tylko
na równych powierzchniach.
Użytkowanie fotelika na podłożu nie dającym pewnego oparcia, tj. mokrym, oblodzonym,
tłustym, silnie zapiaszczonym jest niedopuszczalne – ryzyko upadku.
Fotelik przeznaczony dla dzieci o wzroście 85-145 cm (pomiar w pozycji leżącej) i
maksymalnej wadze 35 kg.
Podnóżek służy tylko do podparcia nóg osoby siedzącej, zabrania się stawania na nim.
Fotelik należy przechowywać z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury.
Należy BEZWZGLĘDNIE, co najmniej raz na trzy miesiące wykonać przegląd
wszystkich elementów konstrukcyjnych wyrobu w tym:
sprawdzić działanie mechanizmów regulacji ustawień i blokad,
sprawdzić działanie blokad kół,
dokładnie sprawdzić stabilność oraz wygląd fotelika
Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi wytwórcy.
Urządzenie posiada małe części – istnieje niebezpieczeństwo połknięcia.

7. Czynności obsługi i konserwacji
a) Każdorazowo należy sprawdzać siłę zacisku śrub regulacyjnych fotelika.
b) Ramę fotelika czyścić wilgotną szmatką.
c) Na bieżąco usuwać zanieczyszczenia (nici, włosy) z ruchomych elementów fotelika (kół,
podnóżków, śrub zaciskowych blokad).
d) Zabrudzenia tapicerki należy usuwać możliwie szybko przy pomocy szmatki nasączonej
roztworem słabego detergentu i letniej wody. Czynność należy powtarzać do momentu
usunięcia plamy. Tapicerkę należy osuszyć chłonną czystą szmatką lub chusteczką, nie
ścierać. Nie należy używać zbyt mokrej szmatki, ponieważ grozi to powiększeniem plamy, a
w skrajnych przpadkach zniszczeniem tapicerki lub pianki wypełniającej. Nie prasować.
e) W celu utrzymania krzesła w dobrym stanie, ważne jest, aby regularnie je czyścić i
przechowywać w odpowiednim miejscu. Przechowywanie krzesła w miejscach o wysokiej
wilgotności (pralnia, łaźni) lub na zewnątrz w niehigienicznych warunkach może spowodować
utratę jego parametrów.

Nie wolno stosować:
• rozpuszczalników,
• środków do czyszczenia WC,
• środków z zawartością chloru,
• ostrych szczotek i twardych przedmiotów,
• żrących środków czyszczących.
• Nie czyścić krzesełka przy użyciu agregatów ciśnieniowych lub parowych!
Konserwacja i kontrola stanu technicznego
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Częstotliwość
Przed pierwszym użyciem

Przed każdym użyciem

Co dwa tygodnie

Co dwa miesiące

Raz w tygodniu

Raz w miesiącu

Przedmiot kontroli
Kontrola stanu technicznego
wszystkich
elementów
znajdujących
się
w
opakowaniu.
Kontrola blokady postojowej

Uwagi
Należy sprawdzić, czy żadne
elementy fotelika nie posiadają
widocznych
uszkodzeń
mechanicznych
Należy upewnić się czy
wszystkie blokady działają bez
zarzutu.
Przytwierdzenie śrub, nakrętek i Należy upewnić się czy
pod kątem ich prawidłowego
wszystkie śruby i nakrętki są
zamocowania.
mocno dokręcone.
Czystość, stan ogólny.
W
przypadku
powstały
uszkodzeń
mechanicznych
należy
bezzwłocznie
skontaktować się z wytwórcą.
koła
Należy
kontrolować
stan
zużycia kół oraz
czyścić je z kurzu i piasku.
Osie kół
Osie kół należy konserwować,
napuszczając pomiędzy oś a
piastę kilka kropel środka
konserwująco smarującego

TRANSPORT I PRZENOSZENIE FOTELIKA
Podczas transportu w szczególności należy zwrócić uwagę aby:
• urządzenie było transportowane bez użytkownika w środku – nie jest przeznaczony jako
dodatkowe siedzisko w pojeździe transportującym;
• pasy mocujące przytwierdzone były do stałych i mocnych punktów fotelik;
fotelik powinien być zamocowany tylko za elementy konstrukcji;
• po zapięciu pasów fotelik nie powinien przesuwać się w każdym kierunku;
• podczas transportu, urządzenie powinno mieć załączone hamulce na każdym kole.
Podczas przenoszenia w szczególności należy zwrócić uwagę aby:
• fotelik był przenoszony bez użytkownika w środku,
• fotelik był złożony do pozycji siedzącej, wtedy można przenieść go chwytając za 4 punkty
wskazane na rysunku poniżej po obydwu stronach fotelika:
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Ilustracja 5.

Naprawa
• Z sytuacji zaistnienia konieczności wykonania napraw należy zwrócić się do wytwórcy.
Obsługa klienta
• Gdyby mieli Państwo pytania lub potrzebowali pomocy, należy zwrócić się do wytwórcy.
8. Parametry techniczne:
Dopuszczalny ciężar użytkownika

Wysokość oparcia (wraz z zagłówkiem) (cm)

35 kg
5 lat od daty produkcji
46-62

Głębokość siedziska (cm)

25-41

Wysokość podnóżków (cm)

25-31

Wysokość podłokietnika od podłoża (cm)

68-76

Szerokość siedziska (cm)

15-35

Szerokość oparcia (cm)

15 - 27

Szerokość fotelika(cm)

58

Długość fotelika (cm)

95 - 150

Trwałość wyrobu

8

27

Waga urządzenia z pełnym wyposażeniem (kg)

Podano na wyrobie

Materiały: drewno, stal, nylon, poliester, pianka PU.
9. Symbole

Potwierdzenie spełnienia norm UE

Wytwórca

Data produkcji

Zajrzyj do instrukcji używania

Ostrzeżenie

Numer katalogowy

Numer seryjny

Chronić przed wilgocią

Chronić przed światłem słonecznym
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Dopuszczalny ciężar użytkownika

Użycie wewnątrz budynków

Maksymalne bezpieczne nachylenie terenu

Możliwość zakleszczenia palców

Produkt przeznaczony do przewozu samochodem

Produkt nie jest przeznaczony do wykorzystania jako siedzenie do transportu w
pojeździe mechanicznym.

Produkt przeznaczony do przewozu samolotem

10. Dane teleadresowe:
mdh sp. z o.o.
ul. ks. W. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź, Polska
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 636 52 21
www.mdh.pl www.viteacare.com
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