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Termékleírás és várható klinikai haszon: 

A manuális kerekesszékek önerővel és segéderővel mozgatható, 
összecsukható, szétszedhető gyógyászati segédeszközök. Mű-
anyag lábtámaszos lábtartói levehetők, felhajthatóak, kartámasza 
kivehető. 
Négykerekű kerekesszék, kézi hajtású, tömör abroncsos 24”-os 
hátsókerékkel, meghajtó kerékre ható fékkel és önbeálló 200 x 
50 mm-es tömör első kerékkel ellátva. Hátsó kerekei kivehetők. 
Szinterezett bevonattal, műszálas textil kárpittal. 
A manuális kerekesszék nagyban hozzájárul, hogy járásnehezí-
tettséggel küzdő páciensek is képesek legyenek helyváltoztatás-
ra, akár kísérővel, akár önállóan is. 

Indikáció: 

Nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb 
járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen. 

Ajánlás:  

A manuális kerekesszék otthoni használatra és korlátozottan 
szabadban történő használatra alkalmas és olyan emberek segít-
ségére szolgál, akik nem képesek hosszan segédeszközzel sem 
gyalogolni. 
A felhasználói csoportba a rövid ideig ill. hosszú távon haszná-
lók (azaz akinek egész nap ülve telik) is beletartoznak. Olyan 
személyek számára is ajánljuk, akik önmaguk nem képesek 
hajtani a kerekesszéket, de kísérő segítségével hosszabb távok 
megtételére is képessé válnak használatával. 

Kontraindikáció és figyelmeztetés: 

A kerekesszék szilárd, sík talajon használható. Ki- és beszállás-
kor mindig ügyeljen rá, hogy a fékek legyenek behúzva és 
lehetőleg sík, szilárd, vízszintes felületen álljon. Kerülje a homo-
kos, lágy talajokat, amelyekből önerőből nem tud kihajtani a 
székkel. Minden használat előtt ellenőrizze a fékek működését, 
az abroncsok állapotát, a kar-, és lábtámaszok, valamint a kiold-
ható kerekek rögzítését. Amennyiben úgy érzi, hogy segítség 
nélkül nem tudja használni a kerekesszéket, ne induljon el egye-
dül és kérjen segítséget! 

Használati útmutató: 

Összecsukás 
Hajtsa fel a lábtámaszokat! Amennyiben szükséges, reteszelje ki 
a háttámaszfeszítőt. Ezután fogja meg az üléshuzat elülső és 
hátsó peremét mindkét kézzel és húzza fel. A kerekesszéket 
egyik oldalára is lehet billenteni. Nyomja össze a toló fogantyú-
kat, illetve a kartámaszokat. 
 

Szétnyitás 
Szétnyitáshoz fogja meg a kartámaszt vagy az Önhöz a legköze-
lebb eső oldalrészét - majd oldalra billentse a kerekesszéket 
(ekkor a hátsó - és a bolygókerék a földről felemelkedik). Ezzel 
egy időben nyomja le teljesen az üléstartó csövét. Az üléshuzat-
nak feszülnie kell. 

Hajtás 
Kerekesszéke két hajtókarikával rendelkezik. Kezelőorvosa 
feladata megállapítani a rokkantságnak legmegfelelőbb közleke-
dési módszert. A hajtókarikákat a megfelelő fogás alapján kell 
megválasztani. A jobb fogás érdekében különböző tartozékok 
állnak rendelkezésre ( műanyag réteg, bütykös betétek, szilikon 
bevonat, stb.). Testével lassan dőljön előre és hozza mozgásba a 
hajtókarikákat egymást követő tolásokkal. A hajtókarika lehető-
vé teszi a megfelelő sebesség és irány tartását. A sebesség és az 
irány befolyásolásával, amit a hajtókarika szorosabb vagy lazább 
fogásával érhet el, legyen mindig ura a kerekesszéknek. 
 
A terméken tilos bármiféle átalakítást végezni. Ennek figyelmen 
kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így 
szavatossága is megszűnik. 
 

Tisztítási útmutató: 

Száraz, puha ronggyal tisztítsa meg a kerekesszékének különbö-
ző részeit. A vinyl, illetve műbőr üléshuzatot és háttámasz 
huzatot, valamint az abroncsokat nedves szappanos ronggyal 
tisztíthatja. Közlekedés során, és minden esetben, amikor víz 
vagy nedvesség éri a fém felületeket, törölje le és szárítsa meg az 
idő előtti korrózió elkerülése érdekében. 

Tárolás 

Kerekesszéke hosszabb ideig történő üzemen kívül helyezése 
esetén az alábbi elővigyázatossági intézkedések betartása segít 
abban, hogy kerekesszéke hosszabb tárolás után is megőrizze 
kifogástalan állapotát. 

Csukja össze a kerekesszéket. 
Ne terhelje meg súlyos tárgyakkal. 
Takarja le a kerekesszéket a por ellen. 

Jótállás, szavatosság: 

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumá-
tól számított 12 havi jótállást vállal a termékre. 
A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan 
őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek 
meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az 
eredeti számla bemutatásával lehetséges. 
Javításra csak tisztított eszközt veszünk át. 

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel 
bennünket elérhetőségeinken. 
 
 

Bridge kerekesszék méretei (ülésszélesség) 

38 cm, 41 cm, 43 cm, 45 cm, 48 cm, 51 cm 

 
Bridge A kerekesszék méretei (ülésszélesség) 

38 cm, 41 cm, 43 cm, 45 cm, 48 cm, 51 cm 

 
RS-50 kerekesszék méretei (ülésszélesség) 

41 cm, 43 cm, 45 cm, 48 cm, 51 cm 

 
 
 
   A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető 
követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz 
 
 


