
Fotoliul rulant* este un mijloc de transport  

pentru persoane cu dificultăţi locomotorii. 

Fotoliul rulant este ca a doua pereche de 

picioare pentru aceşti oameni, care îi poate 

ajuta sa lărgească orizontul comunicării, şi a 

intereselor. Căruciorul le oferă o posibilitate de 

deplasare mai uşoară şi la distanţe mai mari, de 

aceea el trebuie îngrijit la timp.  

 

Îngrijirea căruciorului 

Cele mai simple cerinţe sunt: de a nu lăsa 

căruciorul afară sub ploaie, de a nu intra cu el in 

apă, de a se şterge de praf şi noroi, a se feri de 

deteriorări şi lovituri, iar după posibilitate să 

ungeţi la timp rulmenţii. Pneurile trebuiesc  

umflate la timp pentru a le feri de uzură. Când 

vă deplasaţi la o distanţă mai mare ar fi de dorit 

să aveţi cu voi un set de instrumente: 

şurubelniţă, pasatige, pompă de aer, câteva chei 

de mărimi necesare.  

Îmbrăcămintea persoanei ce foloseşte un 

scaun rulant trebuie să fie conform timpului, 

hainele trebuie să fie comode şi după posibilităţi 

strânse pe corp. Aceasta va evita micile 

traumatisme (încâlcirea mânicelor la roţile 

căruciorului). Pentru a preveni căderea 

picioarelor de pe suport, fixaţi-le cu o curea lată 

în felul cum e arătat pe desenul de mai jos.  
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*Alte sinonime: scaun rulant, cărucior 

 

 

Poziţia corectă în fotoliul rulant: 

Este foarte important ca poziţia corpului în 

cărucior să fie corectă. Poziţia spatelui trebuie 

să fie dreaptă şi verticală pentru prevenirea 

scoliozei (coloană vertebrală strâmbă). Pentru 

persoane care nu-şi pot menţine corpul singure 

se pot folosi centuri pentru a lega corpul  de 

spatele fotoliului (vedeţi imaginea de pe 

copertă). 
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Prevenirea escarelor (rănilor): 

Escarele apar în cazul când o persoană în 

cărucior stă prea mult timp într-o poziţie 

nemişcată. Sub presiunea corpului, pe fese 

(şezut) apar pete roşii care, dacă nu se iau 

măsuri cuvenite, pot uşor să se transforme în 

răni, de aceea este nevoie în primul rând de a se 

folosi perna antiescară, iar la fiecare 10 –15 

minute după posibilitate, să vă ridicaţi în mâini, 

pentru a reduce presiunea la şezut. Pentru a 

evita presiunea la baza coloanei vertebrale 

încercaţi să menţineţi poziţia dreaptă a corpului. 

 

Prevenirea contracturilor (încordării 

musculare) : 

Mişcaţi articulaţiile zilnic în măsură în care 

acest lucru este posibil, dacă este nevoie, cereţi 

ajutorul însoţitorului. 

 

Deplasarea pe teren denivelat: 

Vă deplasaţi încet şi cu atenţie, străduiţi-vă 

să menţineţi corpul cît mai drept şi aplecat un 

pic în spate. Mâinile le mişcaţi încet dar le ţineţi 

un pic încordate pentru a putea menţine 

echilibrul. Greutatea corpului trebuie să fie 

aşezată mai mult pe roţile din spate pentru ca 

roţile mici din faţă să nu se blocheze cu vreo 

piatră, nisip sau alte obstacole. 

 

Urcarea şi coborârea pantei 

La urcarea unei pante aplecaţi-vă un pic 

înainte, faceţi cu mâinile mişcări scurte dar 

energice. Nu staţi drepţi, fiindcă pierdeţi din 
viteză şi o să începeţi din nou. Dacă vreţi să vă 

odihniţi, întoarceţi căruciorul perpendicular pe 

pantă. Urcarea cu spatele, necesită mai puţină 

energie. 

La coborâre aplecaţi-vă un pic înapoi când 

coborâţi, încărcând roţile din spate va fi mai 

uşor să controlaţi frânarea şi rostogolirea. 
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Trecerea unor obstacole mici 

De la început exersaţi ridicarea roţilor din 

faţă din mers, foarte important este momentul 

ridicării. Pentru aceasta puteţi folosi o bordură 

joasă. Trebuie să ajungeţi la o sincronizare 

perfectă. Mişcaţi-vă înainte, aproape de bordură, 

din mers ridicaţi roţile din faţă şi cum numai ele 

se vor aşeza perfect pe bordură împingeţi 

puternic cu mâinile pentru a urca pe bordură 

roţile din spate. 

 

 

Transferurile 

În pat şi din pat 

Fotoliul se aşează lipit 

de pat, se pun frânele, 

dacă se poate scoateţi 

bara de protecţie 

laterală din partea 

patului. Corpul îl 

plasaţi mai înainte, 

coborâţi picioarele de 

pe suport, puneţi o 

mână pe pat cît mai 

departe, vă ridicaţi în 

mâini şi prin ridicare 

nu prin alunecare, 

transferaţi corpul pe 

pat, ridicaţi pe rând 

picioarele. Transferul 

înapoi se produce în 

ordinea inversă. În 

acelaşi mod vă puteţi 

transfera şi pe alte 

suprafeţe. 

 

 

 

Transfer de pe podea şi 

pe podea 

Transferul de pe 

podea se efectuează în 

felul următor. Puneţi 

frânele, vă aşezaţi, de 

exemplu, în partea 

dreaptă a căruciorului 

cît mai în faţă, puneţi 

mâna stângă pe partea 

stângă din faţă a 

căruciorului. Mâna 

dreaptă o aşezaţi lângă 

şoldul drept pe podea, 

ridicaţi-vă în mâna 

dreaptă şi cu stânga 

trageţi-vă corpul in 

cărucior. Ridicaţi 

picioarele pe suport şi 

aşezaţi-vă comod în 

poziţie dreaptă.   
      Transferul pe podea 

se efectuează în ordine 

inversă. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaţia “MOTIVAŢIE” din Moldova 

 

Ghidul 

utilizatorului de 

fotoliu rulant 

 

 

    După informaţie suplimentară vă puteţi adresa: 

    Republica Moldova, mun.Chişinău, or.Vadul lui      

    Vodă, str.Victoriei 1A, MD-2046  

 

    tel/fax: (022) 41 71 55, (022) 66 13 93   

    tel: (022) 41 60 53  

    e-mail: office@motivation-md.org 

 

 

Acest pliant apare cu suportul logistic al 

Fundaţiei Motivation România 

mailto:office@motivation-md.org

