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Terminologie
În cadrul acestui document, următorii termeni sunt folosiți conform definițiilor din rândurile 
de mai jos.

Scaun rulant corespunzător Este scaunul rulant care corespunde condițiilor de mediu 
ale utilizatorului; este potrivit și furnizează suport postural 
adecvat; este sigur și durabil; este disponibil în țara 
utilizatorului; poate fi obținut și întreținut, iar serviciile sunt 
sustenabile în țara respectivă, la cel mai accesibil preț.

Scaun rulant cu antrenare manuală Este scaunul rulant antrenat de către utilizator prin propulsie 
sau de către o altă persoană, prin împingere.

Dispozitive de suport postural 
(DSP);

Un dispozitiv fizic care oferă suport postural suplimentar - un 
element esențial al furnizării de servicii de scaune rulante de 
nivel intermediar. 

Scaun rulant Este un dispozitiv cu roți, care oferă mobilitate și suport 
postural, utilizat de persoane care întâmpină dificultăți în ceea 
ce privește deplasarea.

Modificare scaun rulant O modificare făcută unui scaun rulant.

Furnizare de scaune rulante Este termenul generic pentru proiectarea, producția, 
furnizarea de scaune rulante și servicii de scaune rulante.

Servicii de scaune rulante Sunt acea parte a procesului de furnizare a scaunelor rulante 
care se preocupă de dotarea utilizatorului cu un scaun rulant 
corespunzător.

Personalul furnizor de servicii de 
scaune rulante

Este personalul care are abilitățile necesare furnizării de 
scaune rulante corespunzătoare.

Utilizator de scaun rulant Este persoana care întâmpină dificultăți în ceea ce privește 
deplasarea și utilizează un scaun rulant pentru mobilitate.
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Prefață
Scaunul rulant este unul dintre echipamentele asistive cele mai frecvent utilizate pentru îmbunătăţirea 
mobilităţii personale, aceasta fiind o precondiţie a realizării drepturilor omului şi demnităţii individuale, 
permiţând persoanelor cu dizabilităţi să devină membri activi ai comunităţii în care trăiesc. În cazul multor 
persoane, un scaun rulant corespunzător, proiectat şi ajustat pentru a răspunde nevoilor individuale, 
reprezintă primul pas spre incluziune şi participare socială.

Regulile Standard ale Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele 
cu Dizabilități, Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi şi Rezoluţia Adunării 
Mondiale a Sănătăţii WHA58.23, care abordează problema dizabilității inclusiv în termeni de prevenție, 
management și reabilitare, toate subliniază importanţa scaunelor rulante şi a altor echipamente asistive. 
Pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități la un scaun rulant corespunzător, în special în 
zonele lumii unde resursele sunt limitate, OMS a elaborat Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante 
cu antrenare manuală în regiuni cu resurse limitate, în parteneriat cu Agenția Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internațională (USAID) și Societatea Internațională pentru Ortezare și Protezare (ISPO). 

În vederea unei instruiri corespunzătoare a resurselor umane și pentru facilitarea creării unui sistem 
de furnizare de scaune rulante bazat pe principiile ghidului, OMS a dezvoltat o serie de module 
de instruire pentru furnizarea serviciilor destinate utilizatorilor de scaun rulant. Acestea se 
adresează personalului din domeniul sănătății și reabilitării, care lucrează la diverse niveluri și care 
este responsabil pentru diferitele niveluri de intervenție, așa cum se specifică în ghid. După lansarea 
cu succes a modulului Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel de 
bază în iunie 2012, suntem bucuroși să putem oferi noul material, numit Servicii pentru utilizatorii 
de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel intermediar. În plus față de dezvoltarea abilităților și 
aprofundarea cunoștințelor acumulate prin parcurgerea modulului de bază, Servicii pentru utilizatorii 
de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel intermediar pune accent pe cazurile de utilizatori de 
scaun rulant copii, deoarece există un număr mare de copii care, din cauza specificului celor mai 
frecvente probleme de dezvoltare, au nevoie de un scaun rulant, atât pentru mobilitate, cât și pentru 
suport postural.

Alana Officer
Coordonator Departament
Dizabilitate și Reabilitare
Departamentul pentru Prevenirea 
Violenței, Leziunilor și a Dizabilității
Organizația Mondială a Sănătății

Robert Horvath
Manager
Programe pentru Grupurile Vulnerabile
Centrul de Excelență pentru Democrație, 
Drepturile Omului și Guvernare 
Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională
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Despre Servicii pentru utilizatorii de 
scaun rulant. Pachet de instruire - nivel 
intermediar 

Introducere
În urma publicării în anul 2008 a Ghidului privind furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală 
în regiuni cu resurse limitate(1) și în 2012 a modulului Servicii pentru utilizatorii de scaune rulante. 
Pachet de instruire - nivel de bază, Organizația Mondială a Sănătății (OMS), în parteneriat cu Agenția 
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), a dezvoltat un nou modul destinat instruirii, 
numit Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel intermediar. 
Nivelul intermediar este cea de-a doua parte a seriei OMS dedicată furnizării de servicii către utilizatorii 
de scaun rulant și pune accentul pe nevoile persoanelor cu dificultăți severe de deplasare și mobilitate, 
care au un control redus asupra trunchiului. Pe parcursul procesului de realizare al acestui pachet de 
instruire, am abordat cu multă atenție aspectele legate de furnizarea unui scaun rulant corespunzător 
acelor copii care au un grad de control redus al trunchiului și care nu pot menține fără sprijin poziția 
așezat.
Scaunul rulant este unul dintre cele mai frecvent utilizate echipamente asistive pentru îmbunătățirea 
mobilității personale. Pentru persoanele care întâmpină dificultăți de deplasare, un scaun rulant care 
corespunde nevoilor lor fizice, stilului de viață și mediului în care trăiesc este un instrument esențial, 
ajutându-i să se bucure de o ameliorare semnificativă a stării de sănătate, precum și de bunăstare 
socială și economică. Mobilitatea oferă utilizatorilor de scaun rulant oportunitatea de a studia, de a lucra, 
de a lua parte la activități culturale și de a accesa servicii, cum ar fi cele de sănătate.

Importanța mobilității este reflectată și în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități (CONUDPD), care pledează în favoarea unor „măsuri eficiente pentru 
asigurarea mobilității persoanelor cu dizabilități, în cel mai înalt grad de independență posibil”. Pentru 
a asigura o bună mobilitate personală, utilizatorul are nevoie de un scaun rulant care este pe măsura 
sa și care este în concordanță cu cerințele sale specifice. Acest lucru presupune o abordare care să 
răspundă nevoilor individuale ale utilizatorilor.

O metodă eficientă pentru a răspunde acestor nevoi individuale ale utilizatorilor este furnizarea de 
scaune rulante prin intermediul serviciilor de scaune rulante. Cu toate acestea, statisticile arată că 
mai puțin de 5% dintre cei care au într-adevăr nevoie de acest tip de asistență beneficiază de acces 
la un scaun rulant adecvat. În plus, personalul implicat în furnizarea serviciilor de scaune rulante, are 
oportunități reduse pentru dobândirea abilităților necesare unei prescrieri corecte a scaunului rulant.

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel intermediar are ca scop 
sprijinirea instruirii de nivel intermediar a personalului cu atribuții clinice și tehnice în cadrul procesului 
de furnizare a serviciilor de scaune rulante (vezi Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante cu antrenare 
manuală în regiuni cu resurse limitate, Figura 4.2). Modulul de instruire susține transmiterea cunoștințelor 
teoretice și practice necesare pentru începerea lucrului cu acei utilizatori de scaun rulant care au nevoie 
de suport postural suplimentar pentru a menține poziția așezat. Acesta include: modalitatea de evaluare 
a nevoilor individuale și de asistare în selecția și pregătirea scaunului rulant adecvat, dotat cu dispozitive 
de suport postural, componenta de instruire a utilizatorilor și însoțitorilor în ceea ce privește folosirea și 
întreținerea scaunului rulant, precum și monitorizarea.
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Durata instruirii poate fi de 35-40 de ore, deși aceasta poate fi redusă sau extinsă, în funcție de nevoile 
specifice și de resursele disponibile în fiecare caz. Se recomandă exercițiul practic cu un îndrumător/
instructor, pentru dezvoltarea competențelor și pentru creșterea capacității de a lucra independent.

OMS speră ca acest modul să fie livrat ca un curs de instruire de sine stătător, de scurtă durată, pentru 
personalul care lucrează deja în domeniu și, în egală măsură, să fie integrat în programa de instruire 
pentru personalul din domeniul reabilitării.

Grupul țintă

Acest pachet de instruire este destinat personalului și voluntarilor care au ca atribuții la locul de muncă 
furnizarea de servicii de scaune rulante la nivel intermediar. Aici poate fi inclus personalul din domeniul 
sănătății, reabilitării sau personalul tehnic, cum ar fi terapeuții ocupaționali, fizioterapeuții, tehnicienii 
de protetică și ortetică, personalul medical din comunități sau cel implicat în reabilitarea bazată pe 
comunitate (RBC). 

Scopul

Modulul intermediar al pachetului de instruire a fost elaborat pentru a sprijini instruirea personalului 
sau a voluntarilor implicați în furnizarea de scaune rulante cu antrenare manuală corespunzătoare, 
precum și a pernelor adecvate, acelor copii și adulți care au nevoie de suport postural suplimentar 
pentru menținerea poziției așezat.

Obiectivul principal al acestui pachet de instruire este dezvoltarea abilităților și cunoștințelor personalului 
furnizor de servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Transmiterea cunoștințelor cuprinse în acest modul 
de instruire va contribui la:
• creșterea numărului de utilizatori care primesc un scaun rulant ce corespunde nevoilor individuale;
• creșterea numărului de persoane instruite în ceea ce privește furnizarea de servicii de scaune rulante 
la nivel intermediar;
• îmbunătățirea competențelor personalului furnizor de servicii de scaune rulante;
• creșterea calității serviciilor de scaune rulante destinate acelor persoane în cazul cărora este necesară 
intervenția la un nivel care îl depășește pe cel al serviciilor de scaune rulante de bază;
• includerea acestui pachet de instruire în programele de instruire paramedicale/de reabilitare tipice
• integrarea într-un grad mai ridicat a furnizării serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant în aria 
serviciilor de reabilitare.

Conținutul

Pachetul de instruire include:

• modalitatea de evaluare a mobilității și a nevoii de suport postural a copiilor și adulților care necesită 
un scaun rulant cu suport postural suplimentar;

• modalitatea de a lucra cu aceștia în vederea identificării celor mai bune soluții de mobilitate; 

• cunoștințe și sugestii practice pentru furnizarea unui scaun rulant cu antrenare manuală, dotat cu o 
pernă corespunzătoare și cu suport postural suplimentar; 
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• instruirea utilizatorilor de scaun rulant și, dacă este cazul, a familiei/însoțitorilor, pentru o cât mai 
bună utilizare a scaunului rulant;

• monitorizarea utilizatorilor pentru a ne asigura că scaunul rulant corespunde în continuare nevoilor 
acestora. 

Cunoștințele și abilitățile necesare

Pentru ca participanții să poate beneficia într-o cât mai mare măsură de parcurgerea modulului de instruire 
de nivel intermediar, este esențială experiența anterioară în furnizarea serviciilor pentru utilizatorii de 
scaune rulante. Programul de nivel intermediar a fost creat pornind de la ideea că participanții sunt 
capabili să demonstreze că și-au dezvoltat acele competențe care au fost predate în modulul de instruire 
anterior și că au experiență practică în furnizarea de servicii de scaune rulante la nivel de bază.

Structura

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instuire – nivel intermediar este creat cu 
scopul de a fi predat de către formatori care au abilități în furnizarea de servicii de scaune rulante de 
nivel intermediar și care pot demonstra competențele predate în acest program de instruire.  Există o 
gamă de resurse de predare, care include:
• Manualul formatorului și materialele anexe;

• Manualul participantului;

• Caietul de exerciții practice;

• Formularele pentru furnizarea serviciilor de scaune rulante;

• Listele de verificare pentru furnizarea serviciilor de scaune rulante;

• Materiale suport vizuale, inclusiv prezentări PowerPoint, materiale video și afișe. 

Procesul de dezvoltare a cursului
După lansarea Ghidului privind furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală în regiuni cu resurse 
limitate, OMS a format un grup de lucru cu scopul dezvoltării pachetului de instruire pentru servicii de 
scaune rulante. Prima întâlnire a grupului de lucru a fost convocată de către OMS în octombrie 2008, 
pentru de a stabili temele și conținutul pachetului de instruire. După etapa în care materialul a circulat 
și a primit, de la mai mult de 20 de experți în domeniu, un feedback în ceea ce privește propunerea de 
conținut a pachetului de instruire, un grup-nucleu de specialiști a pregătit materialul pentru a fi folosit pe 
teren, în calitate de proiect pilot.

În 2011, pachetul de instruire de nivel intermediar a fost implementat ca proiect pilot în România, 
Kenya și Timorul de Est. Fiecare proiect a fost monitorizat de membri ai grupului de lucru OMS pentru 
pachetul de instruire destinat livrării serviciilor de scaune rulante. Răspunsurile primite de la instructori, 
participanții instruiți și de la utilizatorii de scaun rulant care au luat parte la sesiunile practice au fost 
încorporate în variantele finale. Pe lângă aceste proiecte pilot, pachetul de instruire nivel intermediar 
a fost analizat și de către specialiști în domeniu. Un număr de 15 experți în aspecte legate de aceste 
echipamente de mobilitate au revizuit documentul, iar feedback-ul și sugestiile lor valoroase au fost 
folosite în etapa de finalizare a documentului. 
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Toți autorii implicați în elaborarea acestui pachet de instruire au completat o Declarație de Interese. 
Niciunul dintre autori nu a semnalat că ar exista vreun conflict de interese în ceea ce privește acest 
subiect.

Cum se utilizează Manualul participantului

Acest manual creat pentru participanți oferă un rezumat al informațiilor care se regăsesc în modulul 
de instruire pentru furnizarea serviciilor de scaune rulante de nivel intermediar. Participanții pot folosi 
Manualul participantului după finalizarea programului de instruire, pentru a-și reaminti punctele cheie 
predate în fiecare sesiune. Manualul este împărțit în două secțiuni: 

A: Noțiunile fundamentale

B: Etapele furnizării serviciilor de scaune rulante.

A: Noțiunile fundamentale – această secțiune include informații care sunt relevante pentru toate  
etapele furnizării de servicii de scaune rulante. În anumite contexte, în funcție de nevoile de învățare ale 
participanților, formatorii pot adăuga la această secțiune informații suplimentare.

B: Etapele furnizării serviciilor de scaune rulante – această secțiune include informații care vor ajuta 
participanții în parcurgerea celor opt etape ale furnizării de servicii de scaune rulante de nivel intermediar 
(vezi Ghidul Organizației Mondiale a Sănătății privind furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală 
în zone cu resurse limitate(2), pagina 76).

Instruirea pentru furnizarea serviciilor de scaune rulante la nivel de 
bază și intermediar

Pentru a sprijini o instruire corespunzătoare a personalului furnizor de servicii de scaune rulante, 
Pachetul de instruire OMS este structurat pe instruire la două niveluri - de bază și intermediar. 

• Nivelul de bază oferă participanților instruire cu privire la furnizarea de scaune rulante acelor copii 
și adulți care au dificultăți de deplasare și mobilitate, dar care pot menține poziția așezat fără suport 
postural suplimentar.

• Nivelul intermediar oferă participanților instruire cu privire la furnizarea de scaune rulante acelor 
copii și adulți care necesită suport postural suplimentar pentru menținerea poziției așezat.

Programul de instruire de nivel intermediar se bazează pe informațiile și abilitățile acumulate de 
participanți pe parcursul modulului de instruire la nivel de bază. 
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A: Noțiunile fundamentale
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A.1: Utilizatorii de scaun rulant care au nevoie 
de suport postural suplimentar
Utilizatorii de scaun rulant sunt acele persoane care dețin deja un scaun rulant sau care pot beneficia 
de pe urma utilizării unui scaun rulant, deoarece capacitatea lor de a se deplasa este limitată. Utilizatorii 
de scaun rulant includ:
• copii, adulți și vârstnici; fete, băieți, femei și bărbați;                  

• persoane cu particularități impuse de starea lor de sănătate, cu stiluri de viață și roluri diferite, având 
experiențe de viață diverse;

• persoane care trăiesc și lucrează în diverse medii, inclusiv în cel rural sau urban ori într-unul care 
îmbină caracteristicile celor două.

Nevoile fiecărui utilizator de scaun rulant sunt diferite. Totuși, toți au nevoie de scaune rulante 
corespunzătoare.

Fiecare scaun rulant adecvat oferă utilizatorului un anumit suport postural. Spătarul, perna, suporturile 
de picioare și suporturile de brațe oferă suport postural când sunt ajustate, astfel încât să fie pe măsura 
utilizatorului de scaun rulant. Totuși, mulți copii și adulți necesită suport postural suplimentar în vederea 
utilizării scaunului rulant.

Suportul postural suplimentar se furnizează prin intermediul unui dispozitiv de suport postural (DSP) - un 
dispozitiv fizic destinat acestui scop. Dispozitivul de suport postural este o parte esențială a serviciului 
de scaune rulante de nivel intermediar. Aici includem orice element adăugat sau modificare adusă 
scaunului rulant, pentru a un grad mai ridicat de suport postural. În acest manual, veți întâlni uneori 
abrevierea „DSP”, care desemnează dispozitivul de suport postural.

Utilizatorii de scaune rulante care au nevoie de suport postural 
suplimentar

Există persoane care nu au capacitatea de a menține poziția așezat fără un sprijin suplimentar. Unele 
dintre acestea au nevoie de un grad ridicat de suport, pe când în cazul altor persoane sunt suficiente 
câteva ajustări ale scaunului rulant. Există mai multe mijloace de furnizare a suportului postural 
suplimentar. Unele soluții sunt foarte simple și pot fi confecționate într-un atelier obișnuit. Altele presupun 
a abordare mai complexă. 

Când este nevoie de suport postural suplimentar?

Există mai multe cauze care fac necesară furnizarea suportului postural suplimentar. De cele mai multe 
ori, sunt evidente situațiile în care scaunul rulant nu oferă suficient suport pentru menținerea poziției 
așezat. În mod frecvent, utilizatorii de scaune rulante sau familia/însoțitorii lor vă vor da sugestii foarte 
bune legate de tipul de suport necesar. 

Cauzele care determină nevoia de suport postural suplimentar includ:
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• incapacitatea utilizatorului de scaun rulant de menținere a poziției așezat;

• mișcările necontrolate sau spasmele;

• articulațiile rigide;

• musculatura spastică;

• starea de slăbiciune;

• oboseala;

• durerea sau disconfortul;

• dificultățile în menținerea echilibrului;

Definiție: Dispozitivele de suport postural (DSP)
Dispozitivul de suport postural (DSP) este un dispozitiv fizic care oferă suport postural suplimentar. 

Dispozitivul de suport postural este un element esențial al furnizării de servicii de scaune rulante de 
nivel intermediar. 

Care sunt beneficiile suportului postural suplimentar?

Există patru modalități foarte importante prin care suportul postural suplimentar aduce beneficii 
utilizatorului de scaun rulant: 

1. Îmbunătățirea echilibrului, posturii și a stabilității; 

Îmbunătățirea echilibrului, posturii și a stabilității ajută utilizatorul de 
scaun rulant în efectuarea unor activități care sunt imposibile sau 
foarte dificile fără suport postural suplimentar. 

2. Creșterea nivelului de confort;

Suportul postural suplimentar face scaunul rulant mult mai confortabil 
și crește durata de timp pe care utilizatorul o poate petrece în 
scaunul rulant, fără să obosească.
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3. Prevenirea apariției escarelor

Escarele pot evolua cu rapiditate. Suportul postural corespunzător 
contribuie la evitarea apariției acestora, deoarece ajută la 
prevenirea exercitării unei greutăți suplimentare la nivelul anumitor 
părți ale corpului.

Un beneficiu al poziției așezat este faptul că greutatea se distribuie 
în mod egal. Acest aspect ajută la reducerea riscului apariției 
escarelor. 

Atunci când un utilizator de scaun rulant nu poate menține poziția 
așezat, greutatea este distribuită în mod inegal. O parte a corpului 
va suporta mai multă greutate, comparativ cu altele. Dacă acea 
greutate suplimentară exercită presiune asupra suprafeței pielii de 
pe o zonă osoasă, există un risc ridicat de apariție a escarelor. 

Exemple de zone osoase: oasele bazinului (tuberozitate ischială), 
coastele, șoldurile (trohanterele), coloana vertebrală (vertebra) sau 
coccisul. 

Atunci când un utilizator de scaun rulant nu are suport 
corespunzător, corpul său va avea tendința de a aluneca pe 
suprafața de ședere. Se creează astfel frecare, care duce la 
apariția escarelor. Poziția așezat cu susținere corespunzătoare 
previne alunecarea și frecarea.
4. Încetinirea sau prevenirea apariției viitoarelor probleme 
posturale

Suportul postural corespunzător poate preveni problemele legate 
de dezvoltarea unor posturi vicioase. Dacă o problemă posturală 
a debutat deja, suportul postural corespunzător poate încetini 
sau preveni înrăutățirea acesteia. Este deosebit de importantă 
furnizarea de suport postural cât mai timpuriu, atât pentru postura 
de decubit, cât și pentru pozițiile așezat și stând. 
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Consumul în condiții de siguranță al alimentelor și al 
lichidelor

Acei utilizatori de scaun rulant care au dificultăți în ceea ce privește menținerea 
poziției așezat, vor avea cu siguranță probleme de deglutiție. În cazul acestor 
persoane, consumul de alimente și de lichide poate fi un proces care produce 
disconfort, teamă și este deseori chiar periculos. Atunci când există dificultăți în 
realizarea deglutiției în condiții de siguranță, bucăți mici de alimente sau lichide 
pot ajunge în plămâni. Acest lucru poate cauza infecție pulmonară, determinând 
îmbolnăvirea gravă sau chiar sufocarea, cu riscul survenirii decesului. 

Suportul postural suplimentar în scaun rulant asigură utilizatorului o poziție 
adecvată atunci când consumă alimente și lichide.

Îmbunătățirea suportului postural constituie doar o parte din soluțiile pentru 
persoanele cu probleme de deglutiție. Dacă este posibil, copiii sau adulții aflați 
în această situație trebuie să ajungă la personal specializat, cu experiență. În 
acest sens, poate fi vorba de un pediatru, logoped sau orice altă persoană 
din domeniul medical sau social care are cunoștințele și pregătirea necesare 
pentru gestionarea problemelor de deglutiție.

Care sunt așteptările utilizatorilor de scaune rulante?

Utilizatorii de scaun rulant își doresc un anumit grad de confort și capacitatea de a-și continua existența 
cotidiană. Este important ca suportul suplimentar oferit de scaunul rulant să nu îngreuneze desfășurarea 
activităților zilnice.

De exemplu, suportul postural suplimentar nu trebuie să interfereze cu efectuarea transferului în și din 
scaunul rulant, a propulsiei acestuia, cu accesul la birou, la spațiul de lucru ori cu  utilizarea mijloacelor 
de transport. 

În orice moment, scaunul rulant și suportul postural 
suplimentar trebuie:

• să fie practice și ușor de utilizat;

• să fie confortabile și să nu accentueze gradul de 
disconfort;

• să ajute utilizatorul în efectuarea activităților în 
maniera aleasă de acesta și să nu creeze situații mai 
dificile;

• să aibă un aspect agreabil și să nu „iasă prea mult în 
evidență”.

Uneori, utilizatorii au dificultăți în a se obișnui cu un scaun rulant dotat cu suport postural suplimentar. 
Cauzele pot fi multiple:

• utilizatorul de scaun rulant este obișnuit cu o anumită postură. Suportul postural suplimentar, care 
modifică postura cu care acesta este familiarizat, pare inconfortabil sau restrictiv;

• utilizatorul de scaun nu înțelege motivul pentru care a fost prescris suportul postural suplimentar; 
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• utilizatorul de scaun rulant are impresia că suportul postural are un aspect dezagreabil și că face ca 
dizabilitatea sa să fie mai evidentă.

Acestea sunt motivele pentru care este foarte important ca personalul furnizor de servicii de scaune 
rulante să lucreze îndeaproape cu utilizatorul și familia/însoțitorul acestuia, pe tot parcursul etapelor 
de evaluare, prescriere (selecție), probare a produsului (a scaunului rulant), instruire și monitorizare. 
Întotdeauna discutați împreună cu utilizatorul de scaun rulant despre soluțiile identificate și respectați 
fără excepție sugestiile și decizia lor finală.

Cele mai bune modalități de a ne asigura că suportul postural suplimentar va fi folosit de către utilizatorul 
de scaun rulant sunt:

• să implicăm în întregime utilizatorul de scaun rulant și familia/însoțitorul acestuia în etapele de 
evaluare, prescriere, probare, instruire și monitorizare; 

• să ajutăm utilizatorul de scaun rulant și familia/însoțitorul acestuia să înțeleagă cauzele pentru care 
este nevoie de suport postural suplimentar și modul în care acesta îl va ajuta;

• să lăsăm, întotdeauna, utilizatorului de scaun rulant posibilitatea de a fi cel care ia decizia finală.

Postura corespunzătoare are un impact pozitiv asupra 
stimei de sine

Un beneficiu al suportului postural suplimentar corespunzător este 
contribuția sa la o stare de spirit mai bună a utilizatorului de scaun 
rulant. Sprijinul pentru menținerea unei poziții cât mai apropiate de 
poziția așezat îi poate determina pe utilizatorii de scaun rulant să 
aibă mai multă încredere în ei înșiși. 

Cu ajutorul unui suport postural adecvat, utilizatorii de scaune rulante 
se pot implica mai mult în viața comunității. De exemplu, mobilitatea 
și suportul postural suplimentar permit utilizatorului de scaun rulant 
deplasarea la școală sau locul de muncă; vizitarea prietenilor; 
prezența la activități religioase sau din comunitate.
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Listă de verificare pentru scaune rulante cu suport postural 
suplimentar corespunzător

Următoarea listă de verificare ajută personalul furnizor de servicii de scaune rulante să se asigure că 
suportul postural suplimentar prescris constituie cea mai bună alegere pentru respectivul utilizator de 
scaun rulant. 

Listă de verificare: 
Utilizatorul de scaun rulant și familia/însoțitorul acestuia au fost implicați în întregime în 
luarea deciziilor din etapa de prescriere (selecție)



Utilizatorul are posibilitatea de a încerca scaunul rulant cu dispozitivele posturale prescrise 
înainte de finalizarea produsului  (la sediul furnizorului de servicii de scaune rulante și la 
domiciliu, dacă este posibil) și să ofere feedback



Scaunul rulant și dispozitivele de suport postural (DSP) ajută utilizatorul de scaun rulant în 
desfășurarea activităților dorite:
• DSP-urile îmbunătățesc capacitatea utilizatorului de scaun rulant de a desfășura 

diverse activități


• DSP-urile nu îngreunează efectuarea transferului în și din scaunul rulant 

• DSP-urile nu cresc prea mult greutatea scaunului rulant 

Scaunul rulant și dispozitivele de suport postural (DSP) nu provoacă disconfort utilizatorului 
de scaun rulant:
• DSP-urile oferă suport și permit utilizatorului să petreacă în scaunul rulant o durată de 

timp mai lungă decât ar fi putut în absența acestora.


• DSP-urile oferă suficient suport, iar acest sprijin pentru o postură mai apropiată de cea 
corectă nu are impact asupra gradului de confort al utilizatorului.



Scaunul rulant și dispozitivele de suport postural (DSP) au un aspect agreabil (în opinia 
utilizatorului)



Scaunul rulant și dispozitivele de suport postural (DSP) pot fi utilizate în condiții de 
siguranță:



• Finisajul oricărui DSP este neted, DSP-ul este căptușit în mod adecvat și contribuie la 
reducerea presiunii 



• Orice modificare structurală a cadrului scaunului rulant a fost verificată de către o 
persoană calificată



• Scaunul rulant nu este instabil (nu se răstoarnă cu ușurință înspre înainte, înapoi sau în 
lateral) atunci când este folosit de către utilizator



• Scaunul rulant și dispozitivele de suport postural (DSP-urile) sunt practice:

• Tapițeria poate fi curățată sau îndepărtată în vederea spălării 

• Numărul de părți componente este cât mai redus posibil, pentru a preveni pierderea/
utilizarea lor incorectă



• Scaunul rulant poate fi transportat cu ușurință într-o mașină/în mijloace de transport 
public



• Scaunul rulant poate fi folosit cu ușurință la domiciliul utilizatorului 
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A.2: Copiii cu dizabilități
Atunci când se furnizează un scaun rulant unui utilizator copil, este important să luăm în considerare 
modul în care stilul de viață al copiilor diferă de cel al adulților. Aceste diferențe influențează felul în care 
personalul furnizor de servicii de scaune rulante lucrează cu copiii cu dizabilități, precum și alegerea 
scaunului rulant și a suportului postural suplimentar. Iată câteva dintre cele mai semnificative astfel de 
diferențe:

• activitățile desfășurate de copii sunt diferite de cele ale adulților (joacă, școală);

• frecvent, copiii sunt foarte activi și nu păstrează aceeași poziție un timp îndelungat;

• copiii se află în grija adulților;

• există cazuri în care copiii nu reușesc să își spună părerea;

• copiii sunt încă în plin proces de dezvoltare; 

• copiii mici au o poziție de ședere diferită de cea a adulților;

• copiii sunt încă în proces de creștere.

Scaune rulante care corespund cerințelor copiilor

Scaunele rulante ale utilizatorilor copii trebuie să îi ajute pe aceștia să participe la activitățile  cotidiente 
tipice. Acestea sunt caracteristicile importante ale scaunelor rulante pentru copii:

• Dacă propulsia este efectuată de către utilizatorul copil, scaunul rulant  
trebuie: 

– să aibă dimensiunea potrivită pentru a permite accesul la inelul de 
antrenare fără a produce disconfort;

– să fie suficient de ușor pentru a putea fi controlat de către utilizatorul 
copil, în special la urcarea sau coborârea pantelor.

• Încercați întotdeauna să vă asigurați ca scaunul rulant este „mai puțin vizibil” decât utilizatorul său.

• Mânerele extinse ajută membrii familiei/însoțitorii să efectueze propulsia scaunului rulant, fără a 
orienta trunchiul înspre înainte.

• Un scaun rulant care poate fi folosit pe suprafețe denivelate și moi, cum ar fi iarba sau nisipul, dă 
posibilitatea utilizatorilor copii să se joace mai ușor cu prietenii lor. 
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• Un scaun rulant trebuie să ajute utilizatorul copil să se deplaseze mai 
ușor la școală:

– dacă majoritatea copiilor din comunitate merg pe jos la școală, 
gândiți-vă dacă scaunul rulant poate fi folosit pe acele trasee. 
Utilizatorul copil are nevoie de un scaun rulant care este adecvat 
deplasării pe teren accidentat? 

– în cazul în care utilizatorul copil se deplasează la școală cu un mijloc 
de transport (de exemplu: mașină, autobuz, taxi), gândiți-vă la modul în 
care scaunul rulant va fi transportat.

• Scaunul rulant are rolul de a facilita deplasarea la școală. El trebuie să 
permită utilizatorului copil să se poziționeze la pupitru sau să fie dotat cu 
o măsuță care să constituie suprafața de lucru.

În mod ideal, scaunele rulante ale utilizatorilor copii trebuie:

• să le permită acestora să efectueze propulsia în mod independent (dacă au această capacitate); 

• să aibă mânere pentru a le permite adulților să ofere asistență;

• să se poată deplasa pe suprafețe accidentate sau moi, cum ar fi iarba sau nisipul;

• să faciliteze deplasarea la școală a acestora;

• să aibă un aspect plăcut, din punct de vedere al formei, mărimii și al culorilor;

• să faciliteze participarea la cursuri.

Diverse posturi

De obicei, copiii petrec mult timp în poziția așezat. În cazul lor este firească schimbarea activității și, 
implicit, a poziției, de multe ori pe parcursul zilei. Acest lucru înseamnă că, deși scaunul rulant este 
important, utilizatorii copii nu ar trebui să petreacă întreaga zi în scaunul rulant. 

Personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să se gândească și la alte poziții pe care copiii 
cu dizabilități le pot adopta în timpul zilei. Acest lucru este important în special atunci când mobilitatea 
este foarte limitată, dacă utilizatorul copil are tendința de a avea permanent aceeași postură și dacă nu 
își poate schimba poziția. 
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Câteva exemple:

Poziția așezat

Câteva metode de a susține utilizatorii copii în poziția așezat fără sprijin, cât mai aproape de sol:

• Așezat, având între genunchi și sub bazin un rulou sau o pătură 
strâns rulată 

• Așezat, sprijinit de către un membru al familiei/însoțitor:

– În imagine: o mamă își sprijină copilul cu dizabilități cu ajutorul 
picioarelor, pentru ca acesta să poată menține poziția așezat și 
să mănânce un biscuit, în timp ce ea ține în brațe copilul ei mai 
mic.   

• Cu ajutorul unui scaun de poziționare, cu suprafața de ședere 
situată aproape de sol:

– Un astfel de scaun este mai puțin costisitor decât un sistem de 
poziționare și poate fi o opțiune în cazul copiilor cu vârste mici.

Poziția stând 

Poziția stând este, în egală măsură, un element esențial în dezvoltarea oricărui copil. Această poziție 
contribuie la formarea articulațiilor șoldului și a curburilor fiziologice ale trunchiului. 

În cazul oricărei persoane care stă în poziția așezat perioade îndelungate, există pericolul apariției unei 
anumite rigidități a șoldurilor și a genunchilor. Poziția stând întinde musculatura la nivelul șoldurilor, 
genunchilor și a gleznelor și ajută la prevenirea instalării rigidității.
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Atunci când un copil nu poate menține această poziție fără sprijin, poate 
fi necesară utilizarea unui verticalizator. Pentru a prescrie un astfel de 
dispozitiv, personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să 
înțeleagă foarte bine ce presupune această poziție și diversele metode 
prin care putem oferi suport pentru menținerea acesteia. 

Atunci când se utilizează un verticalizator, verificați întotdeauna că nu 
se exercită presiune directă asupra rotulei genunchiului. Zona cea mai 
indicată pentru susținerea membrelor inferioare și prevenirea flexiei 
genunchilor este situat chiar sub rotulă, pe tibie.

Atunci când se folosește un verticalizator, personalul furnizor de servicii 
de scaune rulante trebuie să informeze membrii familiei/însoțitorii cu 
privire la durata de timp zilnică de folosire a dispozitivului. Iată câteva 
sugestii:

• în faza inițială, durata zilnică este de 5-10 minute;

• durata de folosire a cadrului pentru menținerea poziției stând de 
către utilizatorul copil nu trebuie să depășească niciodată o oră;

• furnizați o măsuță sau o suprafață de lucru și încurajați membrii 
familiei/însoțitorii să identifice o activitate distractivă, pe care copilul 
să o desfășoare în timp ce folosește verticalizatorul.

• Atunci când furnizați un verticalizator unui copil cu vârstă mai mică 
de cinci ani, trebuie să aveți în vedere câteva aspecte importante:

– membrele inferioare trebuie să fie în abducție, iar între tălpi 
trebuie să existe o distanță care să fie cel puțin echivalentul lățimii 
șoldurilor;

– picioarele și genunchii cu orientare ușor către exterior;

– șoldurile și genunchii ușor flectați;

– în cazul copiilor de vârstă mică, nu forțați niciodată niciodată 
genunchii și articulațiile șoldurilor în extensie completă.
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Poziția de decubit
Poziția de decubit are și ea un rol semnificativ. Pentru copii, 
această este o poziție firească în timpul jocului. 

Uneori, copiii au nevoie de sprijin în poziția de decubit, iar 
în aceste sens pot fi folosite pături, bucăți de spumă sau de 
burete, prosoape sau perne.

Se recomandă ca în cazul copiilor sub vârsta de cinci ani, 
atunci când ei se află în poziția de decubit, să plasăm un 
rulou sub trunchi, astfel încât șoldurile să fie ușor flectate. 

Copiii petrec mult timp dormind. Dacă postura copilului în 
timpul somnului este aceeași de fiecare dată, și ea poate 
deveni fixă sau rigidă.

Personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie 
să ofere sfaturi membrilor familiei/însoțitorilor cu privire la 
diferitele posturi pe care copilul le poate adopta în timpul 
somnului. 

Rețineți! În toate cazurile, indiferent că este vorba despre 
poziția așezat, stând sau de decubit, șoldurile și genunchii 
copiilor cu vârstă de până la cinci ani trebuie să fie ușor 
flectați.

Importanța intervenției timpurii în cazul copiilor

Intervenția timpurie în cazul copiilor este esențială. Cu toate acestea, în mod frecvent, părinții sau acele 
persoane care ar putea direcționa părinții către servicii specializate nu apelează la acestea din urmă 
decât în momentul în care utilizatorul copil devine prea greu pentru a mai fi transportat în brațe. Mai jos 
sunt enumerate câteva cauze:

• uneori se consideră că în cazul în care utilizatorul copil primește un scaun rulant, acesta nu va mai 
încerca să meargă;

• atât timp cât copiii sunt mici și greutatea lor nu pune probleme, părinții preferă să îi poarte în brațe 
decât să folosească un scaun rulant pe teren accidentat și în medii inaccesibile;

• părinții nu au suficiente fonduri pentru a plăti un scaun rulant și amână până când devine prea dificil 
să transporte copilul în brațe.

Este important să le explicați părinților și acelor persoane care îi pot trimite spre furnizorii de servicii 
specializate că, în mod obișnuit, un scaun rulant nu va descuraja copilul să meargă. Probabilitate este 
ca un scaun rulant cu suport postural adecvat, furnizat cât mai devreme, să aibă un efect benefic asupra 
copilului. Câteva argumente care demonstrează de ce trebuie să recomandăm intervenția timpurie: 

• În cazul copiilor care prezintă dificultăți în menținerea poziției așezat, în lipsa sprijinului adecvat, 
pot apărea probleme posturale. Dacă trimiterea se face prea târziu, anumite probleme posturale 
pot deveni fixe (3). Acest lucru face dificilă adoptarea unei poziții de ședere confortabile, chiar și cu 
suport.

• În absența poziției așezat și a mobilității, dezvoltarea copiilor poate fi întârziată (3,4). 

• În cazul copiilor care au într-o anumită măsură abilitatea de a merge, folosirea unui scaun rulant le 
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poate ușura viața și le permite desfășurarea mai multor activități pe parcursul zilei(3). 

Din aceste motive, în cazul copiilor, este recomandată intervenția timpurie, prin direcționarea părinților/
însoțitorilor către un furnizor de servicii de scaune rulante.

Instruirea părinților și a persoanelor implicate în trimiterea 
utilizatorilor către furnizorii de servicii de scaune rulante

Personalul furnizor de servicii de scaune rulante poate contribui la instruirea părinților și a persoanelor 
implicate în trimiterea utilizatorilor către centrele de acest tip, informându-i cu privire la importanța 
intervenției timpurii.

Vârsta la care copiii fără dizabilități reușesc să adopte poziția așezat, să se ridice în picioare și să 
meargă variază. Este general acceptat faptul că dezvoltarea unui copil presupune următoarele etape:

• să mențină poziția așezat, fără sprijin - între 6 și 8 luni;

• să se ridice pentru a sta în picioare - între 8 și 10 luni; 

• să stea drept, fără sprijin, și să meargă ținut de mâini - între 10 și 12 luni;

• să meargă, fără însoțitor - între 12 și 18 luni.

Se recomandă să se apeleze la furnizorii de servicii de scaune rulante atunci când:

• copiii au dificultăți în a menține poziția așezat sau în a se ridica pentru poziția stând – la vârsta de 1 
an sau

•  atunci când copilul nu poate merge fără asistență - la vârsta de 2 ani.

• Acolo unde există un program de screening pentru intervenția timpurie (de exemplu, acolo unde 
personalul de servicii medicale din comunitate este instruit în ceea ce privește monitorizarea copiilor 
pentru intervenția timpurie), furnizorii de servicii de scaune rulante pot oferi acestor rețele informații 
detaliate. De exemplu – personalul furnizor de servicii de scaune rulante poate sugera ca orice copil 
la care se identifică o problemă fizică semnificativă sau întârziere în procesul de dezvoltare, să fie 
trimis către evaluare sau consiliere.

Pentru copiii de vârstă foarte mică, în etapa inițială, serviciul de scaune rulante poate furniza un scaun 
de poziționare în locul unui scaun rulant, pentru a fi folosit la domiciliu sau la grădiniță. 
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 Bune practici în lucrul cu copiii
Atunci când lucrați cu copii, este important să îi tratați cu respect și într-o manieră care să îi 
protejeze. Aspectele cheie:

Acordați-le respect și:

• explicați-le ce faceți și care sunt motivele, într-un mod care să îi ajute să înțeleagă;

• cereți-le permisiunea înainte de a începe evaluarea fizică;

• implicați-i pe ei/membrii familiei lor/însoțitorul în luarea deciziei cu privire la alegerea unui scaun 
rulant corespunzător;

• în cazul în care urmează să îi evaluați într-un centru, încercați ca spațiul să fie cât mai potrivit 
pentru beneficiarii de această vârstă.

Aveți în vedere siguranța lor:

• evaluându-i în prezența membrilor familiei/ a însoțitorului;

• făcând pauze, deoarece copiii pot obosi ușor;

• cerându-le permisiunea lor sau membrilor familiei/a însoțitorului înainte de a face fotografii.
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B. Etapele furnizării serviciilor de 
scaune rulante.
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Etapa 1: Trimiterea și programarea
• Vezi Etapa 1: Pentru informații generale despre trimitere și programare, vezi secțiunea „Trimiterea 

și programarea” din Manualul participantului din Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet 
de instruire - nivel de bază 

• Vezi secțiunea A.2: „Copiii cu dizabilități” din acest manual, pentru informații referitoare la 
importanța intervenției timpurii în cazul copiilor.

Etapa 2: Evaluarea
Rezumatul evaluării și interviul de evaluare
Evaluarea
Evaluarea este cea de-a doua etapă a procesului de furnizare a serviciilor de scaune rulante. Informațiile 
dobândite pe parcursul evaluării ajută atât utilizatorul, cât și personalul furnizor de servicii de scaune 
rulante:

• să aleagă scaunul rulant care i se potrivește cel mai bine utilizatorului, din cele disponibile; 

• să identifice care este suportul postural suplimentar necesar;

• să identifice nevoia de instruire și de sprijin a utilizatorului de scaun rulant și a familiei acestuia/a 
însoțitorului, în ceea ce privește folosirea și întreținerea scaunului rulant. 

Evaluarea se efectuează în doi pași, atât la nivelul de bază, cât și la cel intermediar:

• interviul de evaluare;

• evaluarea fizică.

Interviul de evaluare
Prima parte a evaluării o constituie interviul de evaluare. Pe parcursul acesteia, personalul furnizor de 
servicii de scaune rulante dobândește informații despre utilizatorul de scaun rulant, informații care vor 
fi de folos în identificarea celui mai potrivit scaun rulant pentru respectivul utilizator.

Există foarte multe asemănări între componentele interviului de evaluare pentru nivelul de bază și cel 
intermediar. Aici sunt incluse:

• informații despre utilizatorul de scaun rulant;

• informații despre condiția fizică;

• informații despre stilul de viață și mediu în care trăiește;

• informații despre scaunul rulant existent.

Chiar dacă părțile interviului de evaluare sunt similare pentru nivelul de bază și cel intermediar, în 
cazul acestuia din urmă sunt solicitate mai multe informații legate de diagnosticul și problemele 
fizice ale utilizatorului de scaun rulant.  
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Formular de evaluare – nivel intermediar:
1: Interviul de evaluare

Informații despre utilizatorul de scaun rulant;

Numele: Numărul:

Vârsta: Bărbat          Femeie     
Numărul de 
telefon: Adresa:

Obiective:___________________________________________________________

Rubrica de „Informații despre utilizatorul de scaun rulant” din formularul de evaluare – nivel intermediar 
are un scop administrativ, asigurând accesul furnizorului de servicii de scaune rulante la datele personale 
de bază și cele de contact ale utilizatorului. De asemenea, contribuie la colectarea informațiilor statistice 
despre utilizatorii care apelează la respectivul furnizor de servicii de scaune rulante.

Tot la această rubrică, personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să noteze care sunt 
obiectivele utilizatorului, în ceea ce privește scaunul rulant nou sau îmbunătățit. Este posibil ca utilizatorul 
să nu fie familiarizat cu termenul „obiectiv”. Depinde de personalul furnizor de servicii de scaune rulante 
ce fel de întrebări pune pentru a identifica aceste obiective.

Mai jos găsiți exemple de întrebări prin care personalul furnizor de servicii de scaune rulante poate 
identifica obiectivele utilizatorului. 

• De ce ați apelat la furnizorul de servicii de scaune rulante? 

• Ce activități doriți să desfășurați cu ajutorul scaunului rulant? 

Câteva exemple de posibile obiective ale utilizatorilor de scaun rulant:

• Îmi doresc să ajung la fântână pentru a scoate apă.

• Îmi doresc să am acces în ascensor pentru a ajunge la apartamentul meu.

• Îmi doresc să pot transporta scaunul meu rulant într-o mașină mică.

• Îmi doresc să stau mai confortabil în scaunul rulant.

• Îmi doresc să pot petrece mai mult timp în scaunul meu rulant, fără a mă simți obosit.

• Îmi doresc să pot realiza singur transferul în și din scaunul meu rulant.

• Îmi doresc să pot sta la o masă de birou pentru a folosi calculatorul.

• Îmi doresc să îmi pot vizita familia și am nevoie de un scaun rulant cu care să pot călători cu 
autobuzul.
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Condiția fizică
Diagnostic: Traumatism cranio-cerebral     Paralizie cerebrală    Distrofie musculară     
Poliomielită     Spina bifida    Traumatism vertebro-medular     Accident vascular-cerebral     
Necunoscut     Altele       ___________________________   

Există posibilitatea ca situația să se înrăutățească?    Da   Nu  

Condiția fizică: Constituție fragilă  Spasme sau mișcări necontrolate   Tonus muscular 
(hipertonie/hipotonie)  

Amputație membru inferior: D de deasupra genunchiului  D de sub genunchi   S de deasupra 
genunchiului   S de sub genunchi  

Oboseală     Luxație de șold     Epilepsie    

Dificultăți de  deglutiție   
Durere  Descrieți: _________________________________________________________

Probleme de management urinar   Probleme de management intestinal  

Dacă există probleme de management urinar sau de tranzit intestinal, acestea sunt gestionate? Da    
Nu  

Rubrica „Diagnostic/condiția fizică” din formularul de evaluare - nivel intermediar este importantă 
deoarece unele caracteristici specifice unui anumit diagnostic și unei anumite condiții fizice pot avea 
impact asupra alegerii scaunului rulant și a dispozitivelor de suport postural. 

Tabelul de pe următoarele pagini prezintă un rezumat al diagnosticelor și condițiilor fizice din formularul 
de evaluare - nivel intermediar. Sunt descrise acele caracteristici de bază care au un impact asupra 
furnizării scaunului rulant, fiiind oferite și câteva sugestii în acest sens.
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Informații generale Caracteristici de bază care au 
impact asupra procesului de 
furnizare a scaunului rulant

Aspecte de luat în considerare în 
procesul de furnizare a scaunului 
rulant
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Traumatismul cranio-
cerebral se referă la orice 
leziune care se produce 
la nivelul creierului, după 
naștere. Aceasta poate fi 
cauzată de un accident, 
traumatism(1,2), infecție 
cerebrală, meningită(3), 
malarie cerebrală, 
abuz de alcool sau de 
droguri(5).

Problemele cauzate de 
traumatismul cranio-
cerebral variază în funcție 
de zona afectată și de 
severitatea leziunii(6). 
Traumatismul cranio-
cerebral poate afecta 
corpul total sau parțial. 
Chiar dacă traumatismul 
cranio-cerebral reprezintă 
o leziune permanentă 
a creierului, efectele 
acesteia asupra abilităților 
persoanei se pot schimba 
în timp. 

*Rețineți faptul că în 
cadrul acestui modul 
de instruire, termenul 
„Traumatism cranio-
cerebral” se referă 
exclusiv la leziunea 
cerebrală traumatică 
dobândită.

• dificultăți de mobilitate, 
coordonare și forță reduse;

• echilibru precar în menținerea 
poziției așezat și/sau poziției 
stând(6);

• hipertonie (rigiditate musculară)
(6), care poate cauza extensia 
sau flexia completă a corpului;

• dificultăți de deglutiție(6);  

• dificultăți de vorbire, gândire sau 
de înțelegere(6);

• schimbare a personalității sau a 
comportamentului(6); 

• convulsii(6);

• dificultăți de control al vezicii și 
al sfincterelor, care determină 
creșterea riscului de apariție a 
escarelor(6). 

• Dacă utilizatorul de scaun rulant nu 
are abilitatea de a realiza propulsia 
scaunului rulant cu ajutorul brațelor, 
stabiliți dacă propulsia cu ajutorul 
membrelor inferioare este o opțiune 
viabilă.

• Aflați dacă este prezentă hipertonia, 
deoarece acest aspect influențează 
gradul de rezistență al dispozitivelor 
de suport postural. Se recomandă 
monitorizarea frecventă, pentru că 
abilitățile fizice ale utilizatorului se 
pot modifica în timp(6). Acest lucru 
înseamnă și schimbarea gradului 
de suport necesar în timpul folosirii 
scaunului rulant.

• Trebuie să fiți atenți la potențialele 
schimbări de personalitate sau de 
comportament, determinate de 
starea de sănătate a persoanei.

Pentru informații despre:

• Tonus muscular – hipertonie și 
hipotonie - vezi pagina 38. 

• Epilepsie - vezi pagina 43.

• Metode de prevenire a apariției 
escarelor – vezi Servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant. Pachet 
de instruire – nivel de bază, 
Manualul participantului.
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Informații generale Caracteristici de bază care au 
impact asupra procesului de 
furnizare a scaunului rulant

Aspecte de luat în considerare 
în procesul de furnizare a 
scaunului rulant
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Paralizia cerebrală este 
una dintre cele mai 
frecvente dizabilități 
întâlnite la copii(4,5), fiind 
cauzată de o leziune a 
creierului aflat în proces 
de dezvoltare(6).

Modalitatea în care 
paralizia cerebrală 
afectează fiecare 
persoană este diferit(10), 
totuși, de cele mai multe 
ori, are impact asupra 
felului în care se mișcă 
persoana(8,10,7). Nu toate 
persoanele diagnosticate 
cu paralizie cerebrală au 
nevoie să utilizeze un 
scaun rulant(10). 

Cu toate acestea, copiii 
și adulții cu paralizie 
cerebrală, care sunt 
utilizatori de scaun 
rulant, necesită în mod 
frecvent suport postural 
suplimentar, pentru 
creșterea gradului de 
funcționalitate și confort. 

• dificultăți în menținerea poziției - de 
decubit, așezat sau stând(10);

• echilibru precar(10); 

• dificultatea de a controla o parte 
a corpului în timp ce o altă parte 
a corpului este în mișcare - de 
exemplu, menținerea poziției 
așezat, fără modificarea acesteia, 
simultan cu activitatea de a scrie, cu 
consumul de lichide sau deglutiția; 

• hipertonie sau hipotonie(10);

• spasme/mișcări necontrolate;

• coordonare defectuoasă(10);

• tendință de a avea permanent 
aceeași postură (poziția obișnuită 
de ședere)(10);

• alte deficiențe, cum ar fi cele 
vizuale, auditive, epilepsie, 
dificultăți legate de vorbire sau 
comunicare(10); 

• dificultăți de control al vezicii și 
al sfincterelor, care determină 
creșterea riscului de apariție a 
escarelor (11,8);

• dificultăți în ceea ce privește 
deplasarea la toaletă și utilizarea 
acesteia, fără însoțitor; 

• luxație de șold (capul femural 
nu este poziționat în articulația 
șoldului), fapt care limitează 
mișcarea și poate provoca dureri. 

• Pentru majoritatea utilizatorilor 
de scaun rulant care au 
diagnosticul de paralizie 
cerebrală, suportul postural 
corespunzător este important. 
Cu ajutorul acestuia se 
îmbunătățesc postura, echilibrul 
și gradul de control al corpului în 
efectuarea diverselor activități.

• Rețineți faptul că la început, 
schimbările de postură pot să 
li se pară nefirești utilizatorilor 
de scaun rulant cu paralizie 
cerebrală. Utilizatorul de scaun 
rulant poate avea nevoie de 
timp pentru a se obișnui cu ele. 
Luați în considerare posibilitatea 
modificării graduale, pentru 
ca adoptarea unei posturi cu 
bazinul aflat cât mai aproape de 
poziția neutră de ședere să se 
realizeze în timp.

• Există și alte aspecte de 
ordin fizic care pot influența 
alegerea scaunului rulant 
și a dispozitivelor de suport 
postural. Pe parcursul evaluării, 
identificați alte tipuri de dificultăți 
specifice diagnosticului de 
paralizie cerebrală. 

Pentru informații despre:

Luxația de șold – vezi pagina 42.

Poziții de decubit - vezi pagina 21.
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Distrofia musculară Duchenne 
(DMD) este una dintre cele 20 de 
tipuri de distrofie musculară. 

Toate tipurile de distrofie 
musculară au ca rezultat slăbirea 
tonusului muscular(9). 

Distrofia musculară Duchenne 
este o afecțiune ereditară care 
are ca efect atrofia progresivă a 
musculaturii(10). Primii afectați sunt 
mușchii scheletici(14). Gradual, 
musculatura inimii și a plămânilor 
este și ea afectată.14,11).

Este o afecțiune degenerativă, 
ceea ce înseamnă că persoanele 
cu distrofie musculară își 
pierd gradual capacitatea de 
a se deplasa(13,14,12), ajungând 
într-un stadiu care impune 
utilizarea unui scaun rulant(13). 
La început, persoana poate să 
efectueze independent propulsia 
scaunului rulant și are o postură 
bună(13). Totuși, capacitatea de 
menținere a unei posturi corecte 
și de efectuare independentă a 
propulsiei scade pe măsură ce 
boala avansează(13). 

Observație: există anumite 
afecțiuni neurologice 
degenerative, cu caracteristici 
similare, care necesită abordări 
asemănătoare în procesul de 
furnizare a unui scaun rulant.

• durere și disconfort(13);

• oboseală(17);

• diminuarea progresivă a forței 
musculare; în stadiul în care 
persoana are nevoie de un 
scaun rulant, forța musculară 
la nivelul bazinului, trunchiului 
și al umerilor afectează deja 
postura(17);

• schimbări ale posturii:

– din cauza forței musculare 
scăzute la nivelul 
abdomenului și articulației 
șoldului, bazinul se află în 
înclinare anterioară (partea 
superioară a bazinului 
înspre înainte), cu o curbură 
lombară crescută (lordoză)
(17);

– pe măsură ce forța 
musculară se diminuează, 
crește pericolul apariției 
curburilor laterale la 
nivelul coloanei vertebrale 
(scolioză)(16) 

• dificultăți respiratorii din cauza 
modificărilor de postură și a 
forței musculare reduse(17); 

• riscul apariției escarelor 
determinat de:

– dificultatea de a schimba 
poziția; 

– supraponderabilitate sau 
subponderabilitate.

• De îndată ce persoana cu 
distrofie musculară (sau 
care are o altă afecțiune 
neurologică degenerativă) 
începe să utilizeze zilnic 
scaunul rulant, devine 
necesară evaluarea 
amănunțită a suportului 
postural.

• Furnizarea în stadiu 
incipient al unui suport 
postural corespunzător 
poate preveni apariția 
problemelor posturale(17).

• Rolul suporturilor posturale 
este acela de a ajuta la 
menținerea unei posturi de 
ședere neutre și de a oferi 
mai mult sprijin, în funcție 
de necesități(17). 

• Încălțămintea ortopedică și 
suporturile de picioare cu 
unghi ajustabil contribuie 
la menținerea picioarelor 
în poziția neutră (sau 
apropiată de aceasta). Se 
recomandă o orteză pentru 
glezne și picior, acolo unde 
aceasta este disponibilă(17).

• Suportul de brațe este 
important atunci când 
forța musculară redusă 
afectează umerii(17).

Pentru informații despre:

• Durere - vezi pagina 45.

• Oboseală - vezi pagina 41.

• Afecțiuni degenerative - 
vezi pagina 35.
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Poliomielita este o boală 
infecțioasă cauzată  
de un virus(14). Virusul 
afectează doar nervii care 
controlează mobilitatea(15, 

16).

Una din 200 de persoane 
afectate de poliomielită 
dezvoltă un anumit tip 
de paralizie musculară 
permanentă(18).

De obicei, poliomielita 
se întâlnește în cazul 
copiilor sub vârsta de 
cinci ani(18). Numărul 
țărilor unde s-au semnalat 
cazuri de poliomielită a 
scăzut în mod semnificativ 
pe parcursul ultimelor 
decenii(18).  

• pierderea mobilității în cazul 
mușchilor afectați (paralizie) 
- de obicei la nivelul ambelor 
membre inferioare(19) 

• membrele inferioare și, în 
mod frecvent, fesele au 
musculatura nedezvoltată, 
rezultat al atrofiei musculare;

• postură fixă non-neutră la 
nivelul gleznelor, genunchilor 
și al șoldurilor(19); 

• forță musculară redusă 
la nivelul mușchilor 
trunchiului(19). În acest caz, 
pot să apară curburi fixe ale 
coloanei vertebrale - inclusiv 
scolioză, curbură toracică 
accentuată (cifoză), înclinare 
anterioară a bazinului și 
curbură lombară accentuată 
(lordoză)(19);

• membre superioare 
bine dezvoltate pentru a 
compensa lipsa de forță a 
celor inferioare. 

• În mod frecvent, persoanele afectate 
de poliomielită identifică modalități 
care fac posibile mobilitatea și 
desfășurarea activități diverse, în 
ciuda paraliziei și a eventualelor 
probleme posturale. 

• La fel ca în cazul oricărui utilizator 
de scaun rulant, discutați cu 
persoana despre suportul postural 
pe care aceasta și-l dorește. Luați 
în considerare efectele pe care le 
poate avea orice corecție a posturii. 
De exemplu, unele persoane cu 
acest diagnostic stau cu picioarele 
în abducție sau încrucișate, pentru 
un grad mai ridicat de echilibru. 
În încercarea de a corecta aceste 
posturi, riscăm să determinăm 
pierderea echilibrului, ceea ce îi va 
face mai puțin independenți.

• Având în vedere faptul că multe 
persoane diagnosticate cu poliomielită 
au membre superioare puternice:

– asigurați-vă că scaunul rulant este 
configurat în așa fel încât să permită 
o poziție benefică unei propulsii 
eficiente; 

– luați în considerare posibilitatea ca 
persoana să utilizeze o tricicletă 
(dacă aceasta este disponibilă), 
aceasta fiind o bună opțiune pentru 
deplasarea pe distanțe mai lungi. 

• Dacă lungimea trunchiului utilizatorului 
de scaun rulant este mai mică, luați în 
considerare varianta creșterii înălțimii 
pernei, pentru o poziție adecvată 
efectuării propulsiei.

 Pentru informații despre:

Scaunul rulant configurat pentru 
efectuarea propulsiei manuale 
- vezi Servicii pentru utilizatorii 
de scaun rulant. Pachet de 
instruire  - Nivel de bază, Manualul 
participantului.
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Spina bifida apare 
înainte de naștere(17, 

22). Arcurile vertebrale 
nu se închid complet 
în jurul nervilor spinali, 
lăsându-i neprotejați(21, 

22). În consecință, acea 
parte a măduvei care se 
află în această zonă nu se 
dezvoltă corect sau este 
afectată(21). 

Deteriorarea măduvei 
spinării poate influența 
controlul asupra vezicii și 
al sfincterelor(21, 18, 19).

Spina bifida afectează 
persoanele în mod diferit, 
în funcție de dimensiunea 
zonei afectate și de nivelul 
de deteriorare a nervilor(21). 

• dificultățile legate de 
mobilitate depind de nivelul 
la care se localizează 
afecțiunea și de gradul de 
deterioare a nervilor și a 
măduvei(21);

• probleme de control al 
vezicii și al sfincterelor(21);

• capacitatea de deplasare 
pe distanțe scurte, cu 
ajutorul dispozitivelor de 
mobilitate(21);

• eventualele protuberanțe 
la nivelul măduvei spinării, 
sunt cauzate de faptul că 
aceasta nu s-a dezvoltat 
corespunzător (în special 
dacă nu a existat nicio 
intervenție chirugicală)(21).

• nivelul de control redus al 
musculaturii și sensibilitatea 
diminuată au ca rezultat 
dificultăți în menținerea 
poziției așezat;

• volum mărit al capului 
(hidrocefalie) cauzat de 
acumularea de lichid(21). 
Tratamentul principal 
pentru hidrocefalie este 
introducerea unui „șunt,” 
prin metode chirurgicale, 
acesta permițând scurgerea 
lichidului blocat - de 
obicei în stomac(21). Dacă 
acumularea de lichid nu 
este gestionată, pot apărea 
leziuni ale creierului;

• risc de apariție a 
escarelor din cauza 
absenței sensibilității 
sub nivelul leziunii și 
a prezenței umezelii, 
care este o consecință 
a unui management 
vezical și intestinal 
necorespunzător(21).

• Asigurați-vă că scaunul rulant este 
configurat în așa fel încât să permită 
realizarea unei propulsii eficiente.

• Gradul de suport postural va depinde 
de nivelul la care se situează 
leziunea. Cu cât leziunea este mai 
înaltă, cu atât crește gradul de suport 
postural necesar.

• Dacă utilizatorul folosește orteză 
pe parcursul zilei, cereți acestuia 
să poarte orteza atunci când se 
efectuează evaluarea pentru 
prescrierea scaunului rulant.  

• Dacă există o protuberanță, trebuie 
evitată exercitarea unei presiuni pe 
respectiva zonă. Acest lucru poate 
însemna necesitatea unui contur al 
spătarului sau ajustarea tapițeriei 
acestuia pentru a preîntâmpina 
această problemă. 

• Un suport postural corespunzător 
utilizat cât mai de timpuriu poate 
preveni apariția problemelor 
posturale(20). Acest aspect este 
deosebit de important pe perioada 
creșterii. 

• În cazul în care există un „șunt”, 
atunci când furnizăm o tetieră, 
trebuie să luăm în considerare poziția 
acestuia.  

• În cazul în care identificați un copil 
cu hidrocefalie netratată, faceți 
recomandarea ca el să fie consultat 
de personal medical specializat.

Pentru informații despre:

• Scaunul rulant configurat pentru 
realizarea propulsiei cu ajutorul 
membrelor superioare – vezi 
Servicii pentru utilizatorii de scaun 
rulant. Pachet de instruire – nivel 
intermediar, Manualul participantului

• Cum pot fi evitate escarele? - vezi 
Servicii pentru utilizatorii de scaun 
rulant. Pachet de instruire – nivel 
intermediar, Manualul participantului.
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Un traumatism vertebro-medular 
reprezintă o leziune a măduvei spinării 
care are ca rezultat diminuarea 
mobilității și/sau a sensibilității mai 
jos de nivelul unde se localizează 
aceasta(21).  Măduva spinării 
controlează vezica și sfincterele, prin 
urmare acestea pot fi afectate.(26).

Un traumatism vertebro-medular poate 
fi cauzat de un accident, de un act 
de violență, de boală sau infecție(26). 
Efectele leziunii măduvei spinării 
depind de tipul și nivelul acesteia(26).

Tipul de leziune: Vorbim despre 
o leziune completă atunci când 
sub nivelul acesteia sunt absente 
sensibilitatea și mobilitatea(26). O leziune 
incompletă înseamnă că sensibilitatea 
și mobilitatea sunt prezente sub nivelul 
acesteia, într-o anumită măsură(26). 

Nivelul leziunii: Nivelul leziunii 
coloanei vertebrale poate fi descris ca 
tetraplegie/cvadriplegie, paraplegie de 
nivel superior sau paraplegie de nivel 
inferior(26). Cvadriplegia/tetraplegia se 
localizează la nivelul părții cervicale, iar 
membrele superioare, trunchiul, bazinul 
și membrele inferioare sunt afectate(26). 
Paraplegia de nivel superior se 
situează la nivelul superior al coloanei, 
iar în acest caz, trunchiul, bazinul și 
membrele inferioare sunt afectate(26). 
Membrele superioare nu sunt 
afectate. Paraplegia de nivel inferior 
se localizează mai jos pe coloana 
vertebrală, fiind afectate membrele 
inferioare(26). La rândul său, bazinul 
poate fi și el afectat.(22)

• pierderea completă a 
mobilității și sensibilității 
dacă leziunea este 
completă sau pierderea 
parțială a mobilității și 
sensibilității dacă leziunea 
este incompletă(26).

• copiii și adulții cu 
diagnosticul de 
cvadriplegie/tetraplegie 
și paraplegie de nivel 
superior au un echilibru 
precar din cauza pierderii 
sensibilității și a controlului 
asupra mușchilor în zona 
trunchiului. Acest lucru 
face dificilă menținerea 
poziției așezat, iar pe 
termen lung, în lipsa unui 
suport corespunzător 
oferit de scaunul rulant, 
pot apărea probleme 
posturale;

• probleme de control al 
vezicii și al sfincterelor(26);

• posibilitatea apariției 
spasmelor/mișcărilor 
necontrolate la nivelul 
gambelor(26);

• copiii și adulții cu 
traumatism vertebro-
medular sunt expuși 
riscului apariției escarelor 
din cauza:

– lipsei de sensibilitate 
sub nivelul la care se 
localizează leziunea(26);

– prezenței umezelii, 
ca urmare a unui 
management vezical și 
intestinal inadecvat.

• Întotdeauna veți prescrie 
o pernă pentru reducerea 
presiunii, în vederea 
prevenirii apariției 
escarelor.

• Gradul de suport postural 
recomandat în cazul 
fiecărui utilizator de scaun 
rulant cu traumatism 
vertebro-medular va 
depinde de nivelul la care 
se situează leziunea. 
Cu cât aceasta este mai 
înaltă, cu atât crește mai 
mult gradul de suport 
necesar(27). 

• În stadiile post-traumatice 
timpurii, poate fi necesar 
suportul suplimentar la 
nivelul trunchiului și al 
membrelor superioare, în 
special în cazul leziunilor 
situate la un nivel înalt.

• Majoritatea persoanelor 
cu paraplegie și unele 
persoane cu cvadriplegie/
tetraplegie au capacitatea 
de a efectua propulsia în 
mod foarte eficient(26). 
Asigurați-vă că scaunul 
rulant este configurat în 
așa fel încât să permită 
o poziție benefică unei 
propulsii eficiente. 

Pentru informații despre:

• Scaunul rulant configurat 
pentru efectuarea 
propulsiei manuale 
- vezi Servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant 
- Nivel de bază, Manualul 
participantului.

• Cum pot fi evitate 
escarele? – vezi Servicii 
pentru utilizatorii de scaun 
rulant - Nivel de bază, 
Manualul participantului.

http://www.apparelyzed.com/spinalcord.html
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un tip de traumatism cerebral 
cauzat de tulburări ale circulației 
sângelui la nivelul creierului(23, 24, 

25, 26, 27). 

Anumite deteriorări sau boli pot 
duce la blocarea sau fisurarea 
vaselor sangvine, cauzând 
deteriorarea sau necrozarea 
acelei părți a creierului(28, 29, 30, 31, 

32). 

Impactul pe care îl are un 
accident vascular cerebral 
depinde de zona cerebrală 
afectată și de severitatea 
leziunii produse(29, 31) – totuși, în 
mod frecvent, afecțiunea este 
unilaterală (hemiplegie)(28, 31, 28).

• lipsa forței, control redus 
asupra mușchilor și, uneori, 
prezența durerii pe partea 
afectată a corpului (membre 
superioare, trunchi și membre 
inferioare)(28); 

• sensibilitatea redusă sau 
modificată a părții afectate de 
accidentul vascular cerebral;

• lipsa de conștientizare a 
hemicorpului afectat, ceea ce 
determină creșterea riscului de 
accidente în timpul efectuării 
transferurilor în și din scaunul 
rulant(28);

• în unele cazuri, persoanele 
afectate pot avea dificultăți în 
menținerea poziției așezat, 
trunchiul având tendința de 
a se înclina înspre partea 
afectată de accidentul vascular 
cerebral(28); 

• persoanele afectate pot avea 
capacitatea de a se ridica și de 
a efectua câțiva pași (mersul 
ar putea fi modificat)(28);

• dificultăți de vorbire și 
de deglutiție, dificultăți în 
consumul de alimente și 
lichide(28);

• probleme de control al vezicii 
și al sfincterelor(28) uneori, 
aceste persoane nu reușesc 
să ajungă la toaletă în timp 
util.

• Este nevoie de suport 
postural pentru o poziție 
echilibrată și simetrică a 
corpului. 

• Suporturile de picioare 
pliabile pe verticală sau 
pe orizontală sunt foarte 
eficiente pentru utilizatorii 
de scaun rulant care pot 
efectua stând transferul în 
și din scaunul rulant.  

• Având în vedere faptul 
că în mod obișnuit unul 
din membrele superioare 
este afectat, multe dintre 
persoanele care au avut 
un accident vascular 
cerebral nu au capacitatea 
de a realiza propulsia 
scaunului rulant cu ajutorul 
brațelor. Aflați dacă 
utilizatorul de scaun rulant 
poate realiza propulsia cu 
brațul neafectat și dacă 
poate menține direcția 
scaunului rulant cu 
ajutorul membrului inferior 
neafectat.

• Dacă utilizatorul de scaun 
rulant are și alte probleme, 
care nu au fost abordate 
până la momentul 
respectiv, recomandați-i 
să se adreseze unor 
servicii cu competențe în 
domeniu, dacă acestea 
sunt disponibile. 

Pentru informații despre:

Scaunul rulant 
configurat pentru 
propulsia cu ajutorul 
membrelor inferioare 
- vezi Servicii pentru 
utilizatorii de scaun 
rulant - Nivel de bază, 
Manualul participantului.
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Se știe că există afecțiuni care 
au o evoluție negativă. Acestea 
sunt cunoscute ca fiind afecțiuni 
degenerative. Câteva exemple 
cunoscute: 

• distrofia musculară; 

• boala Parkinson;

• scleroza multiplă; 

• sindromul de neuron motor. 

Furnizarea suportului corespunzător la momentul potrivit 
contribuie la prevenirea problemelor posturale. Astfel, 
utilizatorul de scaun rulant va avea o cât mai bună calitate 
a vieții, în condițiile existente, pentru o perioadă cât mai 
îndelungată. Trebuie să avem în vedere următoarele aspecte:

• amânarea evaluării poate duce la înrăutățirea posturii; 

• trecerea unui interval de timp semnificativ între etapa de 
evaluare și cea de furnizare poate face ca la momentul 
primirii de către utilizator a scaunului rulant și a pernei, 
acestea să nu mai fie corespunzătoare;

• monitorizarea frecventă este importantă fiindcă gradul de 
mobilitate și nevoia de suport postural se pot modifica rapid.

Dacă un utilizator de scaun rulant are un diagnostic care nu este menționat în formular, notați-l în 
formular. Dacă nu cunoașteți aspectele legate de acest diagnostic, este recomandabil să vă informați. 
Gândiți-vă la principalele caracteristici și la modul în care acestea vor avea impact asupra alegerii 
scaunului rulant. 

Ce se întâmplă în cazul în care diagnosticul sau afecțiunea nu sunt 
cunoscute?
Uneori, utilizatorul de scaun rulant nu cunoaște diagnosticul sau afecțiunea. De asemenea, este 
posibil ca diagnosticul să nu fi  fost stabilit. În acest caz, identificați orice problemă fizică specifică și 
continuați evaluarea. 

Anumite trăsături ale condiției fizice a utilizatorului de scaun rulant pot influența în mod direct alegerea 
celui mai potrivit scaun rulant. 
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Persoanele cu constituția fragilă 
sunt predispuse la oboseală și 
deseori sunt mai puțin active din 
punct de vedere fizic. Au un tonus 
mai scăzut, deplasându-se foarte 
lent(29).

Constituția fragilă este 
prezentă cu precădere în cazul 
adulților vârstnici.(34, 30, 31,). 

Frecvent, persoanelor vârstnice 
li se furnizează scaune rulante 
simple, fără suport postural 
corespunzător, care nu răspund 
cerințelor lor(32, 33). Un scaun rulant 
corespunzător, cu suport postural 
adecvat, va avea un efect pozitiv 
asupra calității vieții persoanelor 
cu constituție fragilă, indiferent de 
vârstă(37, 34, 35). 

• stare de oboseală care se 
instalează rapid;

• forță limitată pentru 
realizarea propulsiei;

• dificultăți în menținerea 
poziției așezat, din cauza 
oboselii și lipsei de forță, în 
general;

• riscul apariției escarelor 
determinată de:

– stratul de piele subțiat 
(asemănătoare hârtiei), 
care favorizează apariția 
echimozelor;

– intervalul îndelungat 
necesar vindecării 
echimozelor/escarelor;

– incapacitatea de a se 
repoziționa independent, 
din cauza forței reduse. 

• Evaluați cu atenție gradul de 
suport postural necesar, luând 
în considerare faptul că durata 
de timp de utilizare a scaunului 
rulant este direct proporțională 
cu gradul de oboseală și cu cel 
de suport postural de care are 
are nevoie utilizatorul. 

• Caracteristici utile ale scaunului 
rulant:

– suporturi de brațe - reprezintă 
suport postural suplimentar 
și punct de sprijin pentru 
ridicarea corpului în timpul 
realizării transferului în și din 
scaunul rulant;

– suporturi de picioare care pot 
fi pliate, în vederea facilitării 
efectuării transferului în poziția 
stând, pentru persoanele care 
pot adopta această poziție;

– mânere pentru manevrarea 
scaunului rulant de către 
însoțitori;

– un scaun rulant cu greutate 
redusă, pentru efectuarea 
propulsiei, astfel încât 
utilizatorul să aibă nevoie de 
un consum de energie mai 
redus. 

Pentru informații despre:

• Cum pot fi prevenite escarele? 
– vezi Servicii pentru utilizatorii 
de scaun rulant - Nivel de bază, 
Manualul participantului.
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Există persoane care au probleme 
cauzate de mișcările involuntare, 
bruște. Acestea se numesc spasme. 

Spasmele pot fi declanșate de diferiți 
factori, inclusiv de:

• poziția șoldului, genunchiului și a 
gleznei;

• atingere;

• deplasarea scaunului rulant, 
în special pe teren accidentat/
denivelat. 

• Identificați modul în care mișcările necontrolate afectează 
utilizatorul de scaun rulant și încercați să găsiți o soluție 
împreună cu acesta.

• Există tipuri de suport sau modificări aduse scaunului 
rulant care au ca rezultat reducerea spasmelor și mișcărilor 
necontrolate:

– suport pentru controlul posturii bazinului;

– ajustarea unghiului dintre suprafața de ședere și spătarul 
scaunului rulant, în așa fel încât șoldurile utilizatorului să 
fie flectate într-un grad mai mare decât în poziția neutră 
de ședere;

– poziționarea suporturilor de picioare astfel încât genunchii 
să fie flectați într-o mai mare măsură decât în poziția 
neutră, orientând picioarele înspre înapoi;

– testarea mai multor unghiuri de poziționare a suporturilor 
de picioare.

• Centurile au ca efect un grad de control mai ridicat asupra 
membrelor inferioare. Centura trebuie să se închidă cu 
material de tip Velcro, astfel încât să poată fi desfăcută în 
cazul în care utilizatorul cade din scaunul rulant.

• Dacă mișcările necontrolate sunt foarte puternice, se 
recomandă:

– o suprafață de ședere și un spătar solide;

– alegerea unui scaun rulant la care există opțiunea reglării 
poziției roților din spate. Roțile din spate pot fi plasate în 
poziția „de siguranță” pentru a face scaunul rulant mai 
stabil, reducând riscul răsturnării acestuia;

– folosirea unei bare anti-răsturnare, astfel încât scaunul 
rulant să nu se încline înspre înapoi.

Este important ca la finalul etapei de probare a produsului (a 
scaunului rulant), utilizatorul să încerce efectuarea propulsiei, 
pentru a vedea dacă această activitate cauzează apariția 
spasmelor.
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Termenul de „tonus 
muscular” se referă la 
gradul de rezistență/
tensiunea din mușchiul 
aflat în repaus, în 
momentul mișcării 
acestuia(36). Tonusul 
muscular normal 
permite mișcarea 
liberă și facilă a 
membrului sau a 
articulației. Există 
persoane cu un tonus 
muscular accentuat 
sau redus. 

Hipertonia: Gradul 
de rezistență/tensiune 
este accentuat – 
așadar, mobilitatea la 
nivelul unui membru 
sau a unei articulații 
este redusă37). În 
acest caz, mobilitatea 
unui membru sau 
a unei articulații 
creează dificultăți sau 
pare nefirească, iar 
mișcarea va fi lentă. 
Unele persoane aflate 
în această situație 
se pot mișca doar 
într-un anumit mod, 
într-un tipar „fix”(42). 
Dacă tonusul muscular 
este foarte accentuat, 
aproape nicio mișcare 
nu este posibilă. 

(continuarea pe pagina 
următoare)

Dificultatea cauzată de 
tonusul muscular depinde 
de gravitatea problemei 
și de mușchii afectați. 
Efectele problemelor 
legate de tonusul 
muscular sunt:

• echilibru precar(38);

• dificultăți în menținerea 
poziției așezat și starea 
de disconfort(43);

• control redus asupra 
mușchilor(43) care 
influențează ușurința 
cu care utilizatorul 
de scaun rulant 
desfășoară anumite 
activități, inclusiv 
propulsia scaunului 
rulant și realizarea 
transferului;

(continuarea pe pagina 
următoare)

Atunci când lucrați cu un utilizator de scaun rulant 
cu hipertonie sau hipotonie/asistați la realizarea 
transferului se recomandă:

• să explicați ce urmează să faceți, înainte de a 
desfășura acțiunea (42);

• să vă mișcați lent și să acordați corpului 
utilizatorului de scaun rulant timpul necesar să 
reacționeze;

• să oferiți sprijin ferm, fără a produce disconfort, 
cu ajutorul mâinilor și brațelor, în așa fel încât 
utilizatorul de scaun rulant să fie bine susținut;

• când hipertonia duce la rigidizarea întregului 
corp sau a unui membru, încercați flexia unei 
articulații. De exemplu, dacă membrul inferior 
este în extensie, flexia genunchiului sau a 
șoldului poate reduce gradul de tensiune 
musculară.

 

(continuarea pe pagina următoare)
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Hipotonia: Tensiunea la 
nivelul musculaturii este mai 
mică, așadar este mai facilă 
mișcarea pasivă a membrului 
sau a articulației(41). Totuși, 
persoanelor cu hipotonie li se 
poate părea dificilă inițierea 
mișcării și controlul acesteia. 
Tonusul muscular redus 
este câteodată descris ca 
„flasc”(41). Dacă hipotonia este 
foarte accentuată, mobilitatea 
constituie o problemă severă. 

Cine are probleme cu 
tonusul muscular? 
Problemele legate de 
hipertonie sau hipotonie au 
consecințe negative asupra 
unora dintre utilizatorii de 
scaun rulant. Acestea sunt 
destul de frecvente în rândul 
persoanelor cu paralizie 
cerebrală(42), traumatism 
cranio-cerebral(43), traumatism 
vertebro-medular (39) și accident 
vascular cerebral (40).

• în cazul hipertoniei și 
a hipotoniei, deglutiția 
și respirația pot fi 
îngreunate(41). Inspirarea 
unor bucăți de alimente 
sau a lichidelor) este 
un risc major pentru 
sănătatea persoanelor 
afectate de hipertonie sau 
hipotonie(43);

• există, de asemenea, riscul 
apariției posturilor fixe non-
neutre(42).

În unele cazuri, hipertonia 
se poate agrava pe fond 
emoțional puternic sau atunci 
când persoana depune 
eforturi deosebite pentru 
a desfășura o anumită 
acțiune(42, 43)

Hipertonia și hipotonia 
constituie un factor de risc 
care favorizează apariția 
luxațiilor de șold(42).

Gradul de suport postural necesar 
va fi identificat în urma evaluării 
utilizatorului de scaun rulant. Mai 
jos găsiți câteva recomandări 
pentru utilizatorii de scaun rulant la 
care este prezentă hipertonia:

• dispozitivele de suport postural 
trebuie să fie suficient de 
puternice pentru a fi eficiente în 
hipertonie;

• hipertonia poate crea puncte 
unde se exercită un grad ridicat 
de presiune, la contactul dintre 
corpul utilizatorului și scaunul 
rulant. Reduceți presiunea 
distribuind forța exercitată pe o 
suprafață mai mare. Verificați 
nivelul presiunii. Instruiți 
utilizatorul de scaun rulant sau 
membrii familiei/însoțitorii cu 
privire la verificarea suprafeței 
pielii, pentru a identifica semnele 
cauzate de presiune; 

• micșorați unghiul dintre coapsă 
și trunchi pentru a reduce 
manifestările puternice de 
hipertonie. 
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Amputația de membru inferior 
poate fi rezultatul unei traume, 
de ex. accident rutier, accident 
la locul de muncă sau răni din 
război(43, 44, 45).  

În alte situații, amputația 
de membru inferior este 
o procedură chirurgicală 
planificată. Un număr tot 
mai mare de persoane 
sunt supuse procedurii de 
amputație unilaterală sau 
bilaterală a membrului inferior, 
ca efect secundar asociat 
diabetului(46, 47, 48).  

Multe dintre persoanele cu 
amputație unilaterală sau 
bilaterală au capacitatea de a 
se deplasa, acest lucru fiind 
posibil cu ajutorul protezelor 
și/sau dispozitivelor asistive 
pentru deplasare(48, 49). Altele, 
au nevoie de un scaun rulant 
pe o anumită perioadă de timp 
sau permanent(48, 49, 50).

• atunci când sunt instruite 
în ceea ce privește 
abilitățile de manevrare a 
scaunului rulant, aceste 
persoane pot fi foarte 
active în calitate de 
utilizatori;

• centrul de echilibru 
al scaunului rulant se 
schimbă, deoarece în 
partea frontală a scaunului 
greutatea este mai mică; 

• persoanele diagnosticate 
cu diabet, care au trecut 
printr-o procedură de 
amputație, sunt mai 
expuse riscului de 
apariție a escarelor, 
deoarece pielea lor nu 
se vindecă la fel de bine 
în urma tăieturilor și a 
loviturilor(49).

• La prima configurare a scaunului 
rulant pentru o persoană cu 
amputație, roțile din spate se 
setează în poziție posterioară 
extremă (dacă se pot ajusta), pentru 
a reduce riscul răsturnării înspre 
înapoi a scaunului rulant. Utilizatorii 
activi pot învăța rapid modalitatea 
de a echilibra scaunul, iar apoi roțile 
din spate pot fi aduse într-o poziție 
mai avansată. 

• Atunci când furnizați instruire legată 
de abilitățile de manevrare:

– fiți foarte atenți de fiecare dată 
când o persoană cu amputație 
încearcă pentru prima oară un 
scaun rulant;

– predați aceste abilități cu mare 
grijă, deoarece există un risc mai 
mare ca utilizatorul de scaun rulant 
să se răstoarne înspre înapoi.

• Este important să știm dacă 
utilizatorul dorește să poarte proteza 
în timpul utilizării echipamentului de 
mobilitate, deoarece acest aspect 
poate schimba modalitatea de 
reglare a scaunului rulant.

Pentru informații despre:

• Cum pot fi prevenite escarele? 
– vezi Servicii pentru utilizatorii 
de scaun rulant - Nivel de bază, 
Manualul participantului.
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Există utilizatori de 
scaun rulant care, în 
mod regulat, ating un 
grad accentuat de 
oboseală pe parcursul 
utilizării cotidiene a 
scaunului rulant. Acest 
fapt este determinat 
de efortul depus, de 
consumul suplimentar 
de energie pe 
care le presupune 
menținerea poziției 
așezat și efectuarea 
diferitelor activități. 
De asemenea, este 
un efect al tipului de 
afecțiune. 

Oboseala se 
întâlnește în cazul 
persoanelor vârstnice 
sau a celor care 
suferă de afecțiuni 
degenerative(50, 51).

• persoana este capabilă 
să mențină poziția 
așezat, dar nu pe o 
durată îndelungată, din 
cauza oboselii;

• dacă starea de 
oboseală împiedică 
utilizatorul să mențină 
poziția așezat, acesta 
este mai expus riscului 
apariției problemelor 
posturale. 

• Încercați să aflați care este sursa stării de oboseală 
a utilizatorului de scaun rulant. Acest lucru vă va 
ajuta să găsiți cea mai bună soluție pentru el. 

• Când decideți care este gradul de suport postural 
de care urmează să beneficieze utilizatorul, luați 
în calcul efectele oboselii. Pe parcursul evaluării, 
utilizatorul de scaun rulant poate avea un nivel de 
energie mai ridicat, dând impresia că are nevoie 
de un grad de suport mai scăzut. Discutați pentru 
a vedea care este nevoia reală de suport postural 
în contextul în care utilizatorul resimte starea de 
oboseală. 

• Luați în considerare poziții alternative, pentru 
odihnă - de exemplu, o măsuță cu pernă poate 
permite utilizatorului să se aplece înspre înainte, 
rezemându-se pe brațe; înclinarea în spațiu a 
spătarului constituie o alternativă.

• Planificarea pauzelor destinate odihnei, pe parcursul 
zilei – în aceste intervale nu se va utiliza scaunul 
rulant. Rezultatul scontat este prelungirea duratei de 
timp pe care utilizatorul o poate petrece în scaunul 
rulant fără a resimți disconfort.
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Luxația de șold apare mai frecvent 
la copiii care nu au avut niciodată 
capacitatea de a se deplasa 
independent(52, 53, 54). Acest lucru este 
determinat de faptul că articulația 
(acetabulul) bazinului este moale la 
naștere, iar capul rotund al femurului 
modelează cavitatea în timpul mișcării 
piciorului sau prin greutatea exercitată 
atunci când persoana se află în poziția 
stând. Dacă articulația șoldului nu se 
formează corespunzător, se poate 
produce luxația. 

Luxația de șold se întâlnește deseori 
în cazul copiilor care au  musculatura 
rigidă și hipertonie la nivelul șoldului 
și bazinului și care au tendința de a 
ține picioarele orientate într-o parte 
atunci când sunt în poziția așezat sau 
de decubit.(55). Poate fi o problemă la 
persoanelor cu paralizie cerebrală(57, 60) 
sau traumatism cranio-cerebral(56). 

• Factorii care indică existența unei luxații/subluxații a 
șoldului sunt:

– unul dintre membrele inferioare pare mai scurt decât 
celălalt(60);

– membrul inferior este tot timpul poziționat mai aproape de 
linia mediană a corpului;

– mișcarea la nivelul șoldului provoacă durere(60);

– atunci când se efectuează gama de mișcări pentru șold, 
coapsa atinge poziția neutră de ședere și nu depășește 
linia trunchiului;

– nu este posibilă extensia completă a șoldurilor.

• Cercetările arată că următoarele aspecte pot reduce riscul 
producerii luxației de șold:

– suportul furnizat pentru menținerea poziției așezat și de 
decubit încă de la o vârstă fragedă. În cazul copiilor mici, 
acest lucru înseamnă susținerea șoldurilor/coapselor în 
abducție(57, 58);

– poziția stând într-o postură naturală (de exemplu, într-un 
verticalizator) (63).
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În cazul copiilor care nu au mers 
niciodată și care au tendința de a ține 
picioarele orientate într-o parte în 
poziția așezat sau de decubit, șoldul 
predispus la a fi luxat este cel care se 
află cel mai aproape de linia mediană 
a corpului (adductat) și întors către 
interior (rotație internă)(59). 

Atunci când copiii prezintă hipotonie 
la nivelul articulației șoldului, ei sunt 
expuși riscului de luxație de șold. 
Acest lucru este cauzat de faptul că 
mușchii și ligamentele nu sunt suficient 
de puternice pentru a ține împreună 
cele două părți ale articulației șoldului 
(acetabulul și capul femurului). Luxația 
de șold nu provoacă întotdeauna 
durere.(60, 61, 62).

• Atunci când evaluați un copil sau un adult la care 
identificați oricare dintre elementele ce pot indica o 
luxație de șold, mișcarea la nivelul șoldului utilizatorului 
trebuie să fie ușoară. Evitați să îi produceți durere prin 
acțiunile desfășurate.

• Dacă nu sunteți siguri că adultul sau copilul are o luxație 
de șold, sfătuiți utilizatorul să apeleze la un medic/
pediatru sau fizioterapeut experimentat (dacă acest lucru 
este posibil).

• Atunci când furnizați un scaun rulant sau dispozitiv de 
suport postural unui copil sau adult cu luxație de șold sau 
la care suspectați existența unei luxații de șold:

– evitați posturile are pot cauza durere;

– sprijiniți bazinul și trunchiul în poziția neutră (sau cât 
mai aproape de poziția neutră); apoi sprijiniți șoldurile 
și coapsele cât mai aproape de poziția neutră, în 
limita posibilităților. Evitați „supracorectarea” posturii 
membrelor inferioare, deoarece acest lucru poate cauza 
deplasarea șoldului din poziția neutră și/sau dureri. 

– verificați care este postura obișnuită în timpul somnului. 
Recomandați o poziție prin care membrele inferioare să 
nu aibă tendința de a fi orientate într-o parte sau de a 
avea un grad accentuat de adducție.
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    Manualul participantului
    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Informații generale Caracteristici de bază care au impact 
asupra procesului de furnizare a 
scaunului rulant

Aspecte de luat 
în considerare 
în procesul 
de furnizare a 
scaunului rulant

Ep
ile

ps
ia

 

Epilepsia este o tulburare a 
activității cerebrale normale, care 
determină apariția convulsiilor(63, 

64, 65, 66). În anumite circumstanțe, 
orice persoană poate avea 
convulsii(70). Termenul epilepsie 
este folosit doar pentru atacuri 
care apar în mod repetat, 
neprovocate(69, 70). 

Ce putem face în cazul în care apar 
convulsiile pe parcursul etapei de evaluare 
pentru prescrierea scaunului rulant:
Când un utilizator de scaun rulant are 
convulsii minore, așteptați încetarea acestora 
și continuați evaluarea.
Dacă utilizatorul de scaun rulant are convulsii 
majore, prioritatea o constituie siguranța 
acestuia. Dacă corpul utilizatorului cade 
înspre înainte, încercați să amortizați 
căderea. Dacă utilizatorul de scaun rulant 
este un copil sau un adult de statură mică, 
puteți să îl ridicați de pe podea în condiții 
de siguranță. Dacă acesta este un adult 
cu o înălțime și o greutate mai mari, nu 
îl mutați (pentru a evita riscul de rănire a 
celor care efectuează evaluarea) și, după 
încetarea convulsiilor, îl veți ridica gradual, 
cu ajutorul colegilor/membrilor familiei sau a 
însoțitorului. 

Atunci când 
furnizați un 
scaun rulant 
unei persoane 
diagnosticate cu 
epilepsie, nu uitați 
următoarele:

• utilizatorul de 
scaun rulant 
va avea nevoie 
de centuri care 
pot fi deschise 
cu ușurință 
în vederea 
realizării 
transferului din 
scaunul rulant.

Ep
ile

ps
ia

 

Unii utilizatori de scaun rulant 
sunt diagnosticați cu epilepsie. 
Convulsiile pot fi parțiale sau 
generalizate(70). Pe parcursul 
unei convulsii parțiale, persoana 
poate să își piardă sau nu 
cunoștiința. În cazul în care starea 
de cunoștință nu este afectată, 
convulsiile durează mai puțin 
de un minut și, de obicei, apar 
mișcări necontrolate(67). Atunci 
când starea de cunoștință este 
afectată, convulsiile durează unul 
sau două minute și persoană este 
parțial conștientă de ceea ce se 
întâmplă, dar nu poate reacționa 
sau nu își poate schimba 
comportamentul(70, 73). În cazul unei 
convulsii generalizate, persoana 
prezintă o pierdere totală a 
cunoștinței(70). Aceasta poate 
surveni bursc și există riscul ca 
persoana să se rănească. (70).

Pe durata convulsiiilor:

• nu încercați să transferați utilizatorul din 
scaunul rulant, excepție situația în care în 
cavitatea bucală există lichide, alimente 
sau vomă. În acest caz, transferați 
utilizatorul din scaunul rulant și poziționați-l 
în decubit lateral, astfel încât saliva și 
mucozitățile să poată fi eliminate din 
cavitatea bucală(70, 73);

• creați spațiu în jurul utilizatorului de scaun 
rulant pentru a-l proteja de rănire sau 
îndepărtați-l de orice obiect care ar putea 
provoca rănirea(70); 

• protejați capul utilizatorului de scaun 
rulant prin plasarea unui obiect moale sub 
acesta(70, 73);

• lărgiți obiectele de îmbrăcăminte strâmte, 
îndepărtați orice obiect care îl poate răni și 
asigurați-vă că scaunul rulant nu reprezintă 
un pericol(70, 73);

• cronometrați perioada convulsiilor și oferiți 
această informație utilizatorului de scaun 
rulant sau însoțitorului, după finalizarea 
convulsiilor (70);

Așteptați calm, împreună cu utilizatorul de 
scaun rulant, încetarea convulsiilor. Apelați la 
personal medical dacă:
• utilizatorul de scaun rulant nu își recapătă 

cunoștința după oprirea convulsiilor(68); 
• convulsiile au o durată mai mare de cinci 

minute(69).

• dacă utilizatorul 
de scaun 
rulant are în 
mod frecvent 
convulsii care 
cauzează 
căderea bruscă 
înspre înainte 
a corpului, 
acoperiți 
măsuța cu 
un material 
moale, pentru 
ca acesta să nu 
se rănească la 
cap;

• dacă epilepsia 
nu a fost tratată, 
recomandați-i 
să apeleze la un 
medic. 
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    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Pachet de instruire - nivel intermediar

Informații generale Aspecte de luat în considerare în procesul de 
furnizare a scaunului rulant
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Există copii sau adulți care au dificultăți în ceea ce 
privește deglutiția. 

Dificultățile legate de consumul de alimente și lichide 
pot fi cauzate de faptul că utilizatorul nu reușește 
să ducă alimentele și lichidele la gură. De exemplu, 
dacă utilizatorul de scaun rulant are un control redus 
al brațelor sau al mâinilor, consumul de alimente sau 
lichide va fi îngreunat. 

Alternativ, există probleme ale musculaturii la nivelul 
capului, gâtului, cavității bucale și, al mușchilor care 
controlează deglutiția(70). Situația este agravată 
uneori de echilibrul precar și de dificultățile în 
menținerea poziției așezat sau a capului într-o poziție 
echilibrată(71).

Problemele de deglutiție determină uneori 
pătrunderea în plămâni a unor bucăți de alimente 
sau a lichidelor, ceea ce poate duce la infecții 
pulmonare(72, 73, 74, 75, 76) și la îmbolnăvirea gravă a 
utilizatorului(77). 

Elemente care indică tulburări de deglutiție: 

• tuse care apare în mod frecvent în timpul 
consumului de lichide(78);

• senzația de lipsă de aer care apare în mod 
frecvent în timpul consumului de alimente și 
lichide(84);

• salivare constantă.

Când furnizați un scaun rulant unei persoane 
cu probleme de deglutiție, luați în considerare 
următoarele:

• suportul postural corespunzător îmbunătățește 
echilibrul, postura, controlul asupra capului și 
membrelor superioare și reduce dificultățile legate 
de deglutiție;

• de multe ori, sunt necesare o măsuța și/sau 
tetiere.

Dacă un utilizator de scaun rulant are tulburări de 
deglutiție, recomandați-i să apeleze la un specialist, 
(de exemplu, un pediatru, logoped, terapeut 
ocupațional sau o persoană cu experiență în 
domeniul îngrijirii medicale a copiilor).
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    Manualul participantului
    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Informații generale Caracteristici de bază care au impact 
asupra procesului de furnizare a 
scaunului rulant

Aspecte de luat în considerare 
în procesul de furnizare a 
scaunului rulant

D
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• Este foarte important 
să știm dacă utilizatorul 
de scaun rulant resimte 
orice fel de durere, 
deoarece acest aspect 
poate afecta capacitatea 
sa de a sta confortabil în 
scaunul său rulant. 

• Dacă utilizatorul de scaun rulant 
simte frecvent durere, personalul 
furnizor de servicii de scaune rulante 
trebuie să îl direcționeze către un 
medic/clinică pentru a descoperi 
cauza durerii, deoarece ignorarea ei 
poate fi periculoasă.

• Pentru a evita cauzarea durerii 
pe parcursul evaluării:

– întrebați utilizatorul dacă 
există o anumită poziție 
care agravează senzația 
de durere; astfel de poziții 
trebuie evitate;

– întrebați dacă anumite 
mișcări sau poziții diminuează 
senzația de durere; pe 
parcursul evaluării apelați la 
acestea;

– dacă utilizatorul de scaun 
rulant nu poate comunica 
verbal, înainte de începerea 
evaluării trebuie identificată o 
altă metodă de comunicare;

– suportul corespunzător și 
schimbarea poziției pot 
preveni sau reduce senzația 
de durere.
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• Unii utilizatori de scaun 
rulant au dificultăți în ceea 
ce privește controlul la 
nivelul vezicii sau cel al 
sfincterelor. Deseori, aceste 
probleme pot fi administrate 
cu ajutorul unor dispozitive 
corespunzătoare (de ex., 
cateter), al medicamentelor, 
programelor de instruire 
pentru management urinar 
și intestinal. 

• Este important de știut la 
cine pot apela utilizatorii de 
scaun rulant pentru sfaturi 
și instruire, astfel încât să 
fie evitate complicațiile 
(de exemplu, medici sau 
asistenți medicali de 
specialitate).

• Uneori, utilizatorii de scaun rulant 
care au un control redus al vezicii 
sau al sfincterelor au dificultăți și în 
a comunica faptul că au nevoie să 
meargă la toaletă. Ei sunt expuși 
riscurilor ce decurg din această 
situație.

• Personalul furnizor de servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant trebuie 
să știe că atunci când lucrează 
cu utilizatori care au probleme de 
management urinar și intestinal, 
există riscuri în ceea ce privește 
menținerea stării de curățenie. De 
aceea, sunt importante condițiile 
adecvate pentru spălarea mâinilor 
și mijloacele necesare curățării 
suprafeței unde se lucrează cu 
utilizatorii. 

• O pernă umedă sau pătată va cauza 
iritarea suprafeței pielii. În plus, 
bacteriile prezente în fecale pot duce 
rapid la escare infectate. Substanțele 
eliminate prin urină și fecale vor 
cauza infectarea rănilor și iritarea 
suprafeței pielii.

• Perna și husa trebuie să fie 
ușor de îndepărtat pentru 
a permite utilizatorului/
însoțitorului curățarea 
acestora.

• Furnizați o pernă cu husă 
impermeabilă. Dacă este 
posibil, oferiți două huse, 
pentru a permite utilizatorului 
de scaun rulant continuarea 
activităților zilnice în timp ce 
una dintre huse se usucă.

• Dacă nu sunt disponibile huse 
impermeabile, furnizați două 
perne.

• Recomandați utilizatorului 
de scaun rulant să apeleze 
la o persoană care îl poate 
ajuta în ceea ce privește 
managementul urinar și 
intestinal, pentru menținerea 
stării de sănătate și evitarea 
incidentelor legate de 
controlul la nivelul vezicii și al 
sfincterelor.
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Stilul de viață și mediul
Descrieți mediul în care va fi utilizat scaunul rulant: ____________________________

Distanța zilnică parcursă: Până la 1 km    1–5 km    Mai mult de 5 km 

Durata zilnică de utilizare a scaunului rulant:  Mai puțin de 1 oră    1–3 ore   3–5 ore      5–8 ore 
  mai mult de 8 ore 

Care este poziția utilizatorul atunci când nu folosește scaunul rulant (poziția și tipul de suprafață)? ___
____________________________________________________________

Transfer:    Independent   Asistat    În picioare  Așezat  Ridicat    Altele  

Tipul de toaletă (dacă se face transferul la toaletă): 

La nivelul solului   Tipică   Adaptată  

Utilizatorul de scaun rulant folosește în mod frecvent mijloace de transportul în comun/proprii? Da    
Nu 

Dacă da, de care: Autoturism    Taxi     Autobuz    Altele __________________

Rubrica referitoare la „stil de viață și mediu” din formularul de evaluare - nivel intermediar se referă la 
informații legate de locul în care trăiește utilizatorul și la activitățile pe care trebuie să le desfășoare în 
timpul folosirii scaunului rulant. Este important să luați în considerare modul în care scaunul rulant și 
orice dispozitiv de suport postural suplimentar furnizat îl vor ajuta pe utilizator să își gestioneze mediul 
și stilul său de viață, folosindu-se în cel mai înalt grad posibil de abilitățile pe care le are.

Întrebări legate de stilul 
de viață și de mediul 
utilizatorului de scaun 
rulant, cuprinse în 
formularul evaluare - nivel 
intermediar.

Discuție

Descrieți mediul în care va 
fi utilizat scaunul rulant

• Utilizarea scaunului rulant trebuie să fie o activitate practică, atât la domiciliu, 
cât și la locul de muncă sau la școală. De exemplu:

– dacă scaunul rulant va fi folosit acasă, utilizatorul trebuie să fie capabil să se 
deplaseze în interiorul casei, pentru a desfășura cu ușurință activitățile zilnice;

– un utilizator care lucrează într-un birou va avea nevoie de un scaun rulant 
care să încapă cu ușurință în spațiul biroului;

– un utilizator care merge la școală va avea nevoie de un scaun rulant care să 
încapă fără probleme în sala de curs și să poată fi poziționat lângă pupitru, 
alternativ, să fie dotat cu o măsuță atașată.

– un utilizator care trebuie să se deplaseze la piață sau la locul de muncă pe un 
drum denivelat, va avea nevoie de un scaun rulant care să poată fi manevrat 
corespunzător pe acest tip de suprafață.

Distanța parcursă zilnic • La fel ca în cazul persoanelor care merg pe jos pe distanțe scurte, dar folosesc 
bicicleta pentru distanțele mai lungi, utilizatorul de scaun rulant are nevoie de 
un scaun rulant pentru distanțele scurte și de o tricicletă pentru deplasarea pe 
distanțe mai mari.

• O tricicletă presupune un consum de energie mai mic și reduce durata de timp 
necesară deplasării.
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Întrebări legate de stilul 
de viață și de mediul 
utilizatorului de scaun 
rulant, cuprinse în 
formularul evaluare - 
nivel intermediar.

Discuție

Durata zilnică de utilizare a 
scaunului rulant

• Cu cât durata zilnică de utilizare a scaunului rulant este mai mare, cu atât este 
mai expus utilizatorul riscului de apariție a escarelor sau instalării senzației 
de oboseală. Gândiți-vă la gradul de suport de care are nevoie utilizatorul 
de scaun rulant și dacă perna contribuie în mod corespunzător la reducerea 
nivelului de presiune și la confortul utilizatorului de scaun rulant.

• Pentru orice utilizator care este „activ” pe parcursul folosirii zilnice a scaunului 
rulant, echipamentul de mobilitate trebuie configurat astfel încât realizarea 
propulsiei și desfășurarea altor activități să fie cât mai facilă. Poziția roților este 
importantă. De asemenea, este important să verificați dacă spătarul susține 
utilizatorul, fără a restricționa libertatea de mișcare la nivelul omoplaților.

Care este poziția utilizatorul 
atunci când nu folosește 
scaunul rulant (poziția și 
tipul de suprafață)?

• Dacă un utilizator de scaun rulant menține aceeași poziție pe perioade mai 
îndelungate, postura poate deveni rigidă și, în final, se va permanentiza. 
În consecință, poate deveni imposibilă găsirea unei posturi confortabile în 
scaunulul rulant.

• Este foarte important să evităm această situație și să-i oferim utilizatorului de 
scaun rulant diferite opțiuni pentru adoptarea unor poziții confortabile în poziția 
așezat sau cea de decubit, atunci când nu folosește scaunul rulant.

• Utilizatorul de scaun rulant are mereu aceeași postură atunci când se află în 
poziția așezat sau de decubit?

– dacă este posibil, solicitați utilizatorului să vă arate respectiva postură;

– este important să cunoaștem postura pe care o preferă utilizatorul, pentru 
a putea sugera una care să contracareze efectele. Uneori, nu este posibilă 
trecerea directă la poziția opusă. Dacă utilizatorul a adoptat postura preferată 
pe o perioadă lungă de timp, trecerea directă la o postură complet opusă 
poate fi inconfortabilă, neobișnuită sau chiar să producă neliniște; 

– căutați modalități prin care să fie sprijinite trunchiul și membrele, astfel încât 
bazinul să se afle cât mai aproape de poziția neutră, iar postura utilizatorului 
să fie una cât mai confortabilă.

• Utilizatorul de scaun rulant poate să își schimbe poziția?

– dacă utilizatorul nu își poate schimba poziția, el este expus într-o mai mare 
măsură riscului apariției problemelor posturale și a escarelor.

Transferul • Suporturile de brațe și cele de picioare pot afecta modul în care utilizatorul 
realizează transferul în și din scaunul rulant:

– pentru transferurile efectuate în poziția stând, este recomandabil să existe 
suporturi de picioare pliabile și suporturi de brațe pe care utilizatorul le poate 
folosi pentru sprijin;

– pentru transferurile în poziția așezat, sunt utile suporturile care pot fi 
demontate sau cele care urmează profilul roții;

– când furnizați suport postural suplimentar, verificați dacă utilizatorul poate 
efectua transferul cu ușurință. De exemplu, prin adăugarea unei suprafețe de 
ședere sau a unei perne cu inserție unghiulară, transferul în și din scaunul 
rulant poate deveni mai dificil. În acest caz, va fi nevoie de schimbarea tehnicii 
de transfer sau de alegerea unui alt dispozitiv de suport postural.
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Întrebări legate de stilul de 
viață și de mediul utilizatorului 
de scaun rulant, cuprinse în 
formularul evaluare - nivel 
intermediar.

Discuție

Tipul de toaletă • Tipul toaletei și accesul la aceasta vor afecta ușurința cu care utilizatorul o 
va folosi. 

• Folosirea toaletei poate să fie imposibilă din cauza design-ului acesteia. 
De exemplu, cei mai mulți utilizatori de scaun rulant au dificultăți mari în 
utilizarea tipului de toaletă situată la nivelul solului.

• Personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să ceară 
informații despre tipul de toaletă și de spațiul unde este situată aceasta, 
pentru a putea da sfaturi legate de transfer. De asemenea, pot fi formulate 
recomandări cu privire la adaptarea toaletei.

Utilizatorul de scaun rulant 
folosește în mod frecvent 
transportul public/privat?

• Dacă utilizatorul folosește frecvent mijloace de transport în comun, 
scaunul rulant trebuie să poată fi transportat cât mai ușor. Există câteva 
caracteristici care facilitează transportarea sa:

– scaunele rulante cu greutate mai mică sunt mai ușor de ridicat;

– roțile detașabile și cadrul și/sau spătarul pliant ușurează transportarea 
scaunului rulant. 

• Dacă se folosește transportul public, părțile detașabile oferă un avantaj, 
deoarece astfel scaunul rulant este mai ușor de manipulat. Totuși, 
părțile detașabile constituie uneori și un dezavantaj, deoarece ele pot fi 
descompletate, pierdute sau chiar furate.
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Scaunul rulant existent (dacă persoana are deja un scaun rulant)
Scaunul rulant corespunde cerințelor utilizatorului?  Da    Nu  

Scaunul rulant corespunde condițiilor din mediul utilizatorului?  Da    Nu  

Este scaunul rulant potrivit și oferă suport postural corespunzător?  Da    Nu  

Este scaunul rulant sigur și durabil? (Există sau nu o pernă?)  Da    Nu  

Perna oferă o reducere a presiunii adecvată (previne riscul apariției escarelor)?  Da    Nu  
Comentarii: _______________________________________________________________

Dacă răspunsul este ”da” la toate întrebările, atunci este posibil ca utilizatorul să nu aibă nevoie de alt 
scaun rulant. Dacă răspunsul la oricare din aceste întrebări este ”nu”, atunci utilizatorul are nevoie fie 
de un alt scaun rulant, fie de o altă pernă ori scaunul rulant sau perna au nevoie de reparații, respectiv 
de modificări.

Dacă utilizatorul are deja un scaun rulant, este important să aflăm dacă acesta corespunde cerințelor 
sale. 

Secțiunea referitoare la „scaunul rulant existent” din formularul de evaluare - nivel intermediar ajută 
personalul furnizor de servicii de scaune rulante și utilizatorul să stabilească dacă scaunul rulant existent 
este unul corespunzător. 

Atunci când verificați starea scaunului rulant, fiți atenți la suprafețe, deoarece acestea pot oferi indicii 
cu privire la poziția utilizatorului. De exemplu, o pernă uzată pe o parte poate însemna faptul că există 
un nivel de presiune mai ridicat pe acea parte a oaselor bazinului; similar, suportul de brațe deteriorat 
pe una dintre laterale indică faptul că utilizatorul se apleacă puternic în acea parte. Dacă observați ceva 
neobișnuit, cereți utilizatorului de scaun rulant mai multe informații.

Dacă scaunul rulant nu corespunde nevoilor utilizatorului, personalul furnizor de servicii de scaune 
rulante trebuie să identifice cauzele. Uneori, scaunul rulant este corespunzător, dar nu a fost reglat 
corect pentru respectivul utilizator. Modificările, suportul postural suplimentar și reparațiilor pot ajuta la 
remedierea situației.

Bune abilități de comunicare în realizarea interviului de evaluare

Cu ajutorul unor bune abilități de comunicare, putem dobândi informații corecte într-o manieră care 
denotă respect și dovedește empatie, luând în considerare sentimentele și nevoile utilizatorului de 
scaun rulant. 

Câteva metode pentru desfășurarea în bune condiții a interviului de evaluare:

• adresați-vă întotdeauna utilizatorului de scaun rulant, excepție situațiile în care este vorba despre 
copii de vârstă mică sau de utilizatori care nu au capacitatea de a înțelege și de a răspunde 
întrebărilor;

• explicați întotdeauna utilizatorului de scaun rulant faptul că aceste informații contribuie la alegerea 
scaunului rulant corespunzător;
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• întrebările nu trebuie adresate neapărat în ordinea în care ele se regăsesc în formularul de evaluare 
- nivel intermediar. Se poate întâmpla ca utilizatorii de scaun rulant să ofere informațiile înainte ca 
personalul furnizor de servicii de scaune rulante să pună întrebarea. De asemenea, uneori este mai 
firesc ca întrebările să fie adresate într-o altă ordine.

Există situații în care comunicarea verbală este dificilă. De 
exemplu, atunci când utilizatorul de scaun rulant nu este 
capabil să vă audă sau nu poate vorbi suficient de clar pentru 
ca răspunsul să fie înțeles. 

În acest caz, încercați să găsiți o metodă de a comunica direct 
cu utilizatorul de scaun rulant. Întrebați acele persoane care 
îl cunosc cel mai bine pe utilizatorul de scaun rulant care este 
modalitatea optimă de comunicare. Acordați-vă suficient timp 
pentru a înțelege cum comunică utilizatorul de scaun rulant. 

Dacă nu găsiți o modalitate de comunicare directă, asigurați-
vă că vă asistă o persoană care cunoaște bine utilizatorul. 
Solicitați acestei persoane să vă ajute în comunicarea cu 
utilizatorul de scaun rulant.

Cum identificăm senzația de durere atunci când utilizatorul de 
scaun rulant nu poate comunica verbal?
Atunci când un utilizator de scaun rulant nu are capacitatea de a comunica verbal, acestuia îi va fi 
dificil să comunice faptul că simte senzația de durere. Totuși, personalul furnizor de servicii de scaune 
rulante trebuie să știe dacă vreuna din acțiunile sale cauzează durere sau dacă o accentuează pe 
cea existentă.

Semne non-verbale ale senzației de durere:

• persoana plânge, strigă, este agitată sau transpiră;

• persoana împinge mâna celui care efectuează evaluarea sau încearcă să se îndepărteze;

• persoana se împotrivește unei anumite mișcări sau este incapabilă să mențină o anumită postură;

• expresia feței persoanei – privire încruntată și/sau grimasă;

• felul în care persoana stă în poziția așezat, stând sau felul în care merge.

Asigurați-vă că nu cauzați senzație de durere sau că nu o accentuați pe cea existentă: 

• încurajați utilizatorul de scaun rulant să vă anunțe dacă simte senzația de durere pe parcursul 
evaluării;

• în cazul în care comunicarea este dificilă – înainte de a începe evaluarea, stabiliți de comun acord 
un semn prin care persoana evaluată să vă poată arăta că simte durere;

• evitați posturile care accentuează senzația de durere;

• recurgeți la posturi sau mișcări care ameliorează senzația de durere.
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Evaluarea fizică – postura în poziția așezat fără 
suport
Evaluarea fizică este cea de-a doua componentă a a acestei etape și cuprinde:

• identificarea prezenței, riscului apariției escarelor sau a istoricului escarelor;

• identificarea metodei de realizare a propulsiei;

• identificarea posturii utilizatorului de scaun rulant și a suportului postural suplimentar necesar prin:

– observarea posturii în poziția așezat fără suport;

– efectuarea analizei posturii bazinului și a șoldului. Această analiză ajută la înțelegerea 
modului în care problemele de la nivelul bazinului sau al șoldurilor afectează poziția de 
ședere a utilizatorului;

– efectuarea procedurii de simulare manuală. Folosind mâinile, personalul furnizor de 
servicii de scaune rulante realizează o „simulare”, a suportului pe care îl oferă scaunul 
rulant sau suporturile posturale suplimentare; 

• efectuarea măsurătorilor.

Informațiile din fiecare secțiune a formularului de evaluare - nivel intermediar vor ajuta personalul furnizor 
de servicii de scaune rulante să decidă care este gradul de suport de care are nevoie utilizatorul.

Informații despre prezența escarelor, riscul de apariție a acestora 
sau istoricul lor, precum și metoda de realizare a propulsiei 

Prezența escarelor, riscul de formare a acestora sau istoricul escarelor
/// = lipsă sensibilitate      = escară anterioară      
l = escară existentă 

stânga față spate dreapta

D DS S

Sensibilitate normală?   Da  Nu 

Escară anterioară? Da  Nu 

Escară existentă? Da  Nu 

Dacă da, este o escară 
deschisă (fază 1 - 4)? Da  Nu 

Durata și cauza: _________________________
_______________________________________
__________________________
___________________________________

Există riscul* formării de escare? *Se consideră că există riscul apariției 
escarelor la persoanele la care sensibilitatea este absentă ori la care sunt 
prezente 3 sau mai mulți factori de risc. Factori de risc: imobilitatea, umezeala, 
poziția incorectă, escară anterioară/existentă, regim alimentar neadecvat, 
înaintarea în vârstă, supraponderabilitatea sau subponderabilitatea.

Da  Nu 
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Metode de propulsie
Cum va efectua utilizatorul propulsia scaunului rulant?  

Cu membrele superioare   Cu membrul superior stâng   Cu membrul superior drept    

Cu ambele membre inferioare     Cu membrul inferior stâng     

Cu membrul inferior drept     Cu ajutorul unui însoțitor    

Comentarii: ______________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Postura în poziția așezat

Abrevieri utilizate
Structura anatomică Abreviere
Creasta iliacă antero-superioară CIAS

Creasta iliacă postero-superioară CIPS

Tuberozitate ischială TI

Au toți utilizatorii de scaun rulant capacitatea de a menține poziția așezat 
sau poziția neutră de ședere? 
Nu toți utilizatorii de scaun rulant au capacitatea de a menține poziția așezat, nici măcar cu ajutorul 
suportului postural. Vom identifica o varietate de posturi la acei utilizatori de scaun rulant care au 
dificultăți în menținerea poziției așezat. Diferitele posturi sunt rezultatul faptului că o anumită parte (sau 
mai multe părți) a corpului nu se află în poziția neutră de ședere. 

Pe parcursul evaluării, personalul furnizor de servicii de scaune rulante și utilizatorul de scaun rulant 
trebuie să identifice acea poziție în care bazinul se află cât mai aproape de poziția neutră, fără a cauza 
disconfort și păstrând nivelul de funcționalitate. Aceasta este postura pe care trebuie să o susțină 
scaunul rulant împreună cu dispozitivele de suport postural. 
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Există trei rezultate finale ale evaluării posturii. Acestea sunt:

• Postura fixă – o parte a corpului utilizatorului de scaun rulant este „fixă”. Lipsește mobilitatea 
atunci când se exercită o forță de intensitate redusă (nu trebuie niciodată să folosiți o forță de 
intensitate crescută). Personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să ofere suport pentru 
acomodarea posturii non-neutre (fixe).

• Postura flexibilă spre neutră – prin exercitarea unei forțe de intensitate redusă, acele părți ale 
corpului utilizatorului care nu se află în poziție neutră pot atinge poziția neutră. În această situație, 
utilizatorul de scaun rulant are nevoie de suport postural corespunzător pentru menținerea poziției 
neutre de ședere.

• Postura parțial flexibilă spre neutră – prin exercitarea unei forțe de intensitate redusă, poziția 
acelor părți ale corpului utilizatorului care nu sunt situate în poziție neutră poate fi corectată într-o 
anumită măsură. În această caz, suportul furnizat trebuie să contribuie la menținerea unei posturi cu 
bazinul cât mai aproape de poziția neutră, în limitele confortului și a păstrării funcționalității.

Postura în poziția așezat la copiii până la vârsta de cinci ani
Postura copiilor sub vârstă de cinci ani diferă de cea a copiilor mai mari sau a adulților. Aceasta se 
dezvoltă în primii cinci ani de viață. 

     

Particularitățile în cazul copiilor de până la vârsta 
de cinci ani sunt:

• spatele este plan, fără curburi lombare sau 
toracice;

• urechile se află pe aceeași linie cu șoldurile, 
totuși umerii sunt orientați puțin înspre înainte;

• membrele inferioare sunt orientate către exterior 
și depărtate (în abducție) - nu paralele.

În cazul copiilor sub vârsta de cinci ani, personalul 
furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să 
rețină faptul că suportul postural furnizat nu este 
același cu cel utilizat pentru poziția așezat la adulți. 
În ceea ce îi privește pe copii, poziția specifică 
adulților poate fi inconfortabilă și poate cauza 
leziuni.
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Analiza posturii în poziția așezat
Punctul de plecare în înțelegerea posturii utilizatorului de 
scaun rulant și a nevoii de suport postural este observarea 
posturii sale în poziția așezat fără suport.  

În acest stadiu al evaluării fizice, utilizatorul de scaun 
rulant este poziționat pe un pat de evaluare. 

Asigurați-vă că utilizatorul de scaun rulant este în siguranță și 
că picioarele îi sunt susținute de suprafața pe care se află. Se 
recomandă ca un asistent sau un membru al familiei/însoțitor 
să stea așezat lângă utilizatorul de scaun rulant, din motive de 
siguranță (dacă nu poate menține poziția așezat fără suport). 
Verificați dacă utilizatorul de scaun rulant poate sta într-o 
poziție neutră/poziție așezat fără suport. 

Scopul observării posturii în poziția așezat fără suport este 
înțelegerea tendințelor/obiceiurilor posturale ale utilizatorului 
de scaun rulant. Observarea posturii este o abilitate, iar 
însușirea acestei deprinderi necesită timp și exercițiu.

Cum ne dăm seama dacă un utilizator de scaun rulant menține 
poziția așezat
Postura în poziția așezat descrisă mai jos trebuie folosită ca model de către personalul 
furnizor de servicii de scaune rulant. Atunci când se lucrează cu utilizatorii de scaun rulant, 
obiectivul este furnizarea de suport, de așa manieră încât postura finală să aibă cât mai 
multe din caracteristicile posturii prezentare aici. Totodată, ea trebuie să fie confortabilă, 
practică și funcțională. 
Priviți din lateral și verificați:

	Bazinul este drept – creasta iliacă antero-superioară (CIAS) și 
cea postero-superioară (CIPS) se află la același la nivel;

	Trunchiul este drept; 

	Spatele urmează cele trei curburi fiziologice;

	La adulți - urechea, umărul și șoldul se află pe aceeași linie. 
La copii - urechea și șoldul se află pe aceeași linie, cu umerii 
orientați puțin înspre înainte; 

	Șoldurile flectate la aproximativ 90 grade; 

	Genunchii și gleznele în flexie de aproximativ 90 grade;

	Călcâiele sunt fie pe aceeași linie cu genunchii, fie într-o 
poziție puțin mai avansată sau mai retrasă;

	Picioarele sprijinite pe sol sau pe suportul de picioare.
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Priviți din față și verificați:

	Bazinul în echilibru – creasta iliacă antero-superioară dreaptă 
și stângă la același nivel;

	Umerii sunt la același nivel și sunt relaxați, membrele 
superioare au libertate de mișcare;

	Membrele inferioare ușor depărtate (în abducție);

	Capul drept și în echilibru deasupra corpului;    

Descrierea posturii

Formularul de evaluare – nivel intermediar include o rubrică pentru înregistrarea caracteristicilor 
posturii corpului în poziția așezat fără suport.

Postura corpului în poziția așezat fără 
suport

Datele înregistrate vor ajuta personalul 
furnizor de servicii de scaune rulante să rețină 
și după finalizarea evaluării detaliile legate 
de postura utilizatorului în poziția așezat. De 
asemenea, va ajuta la monitorizarea în timp 
a modificărilor de postură.

Există mai multe metode de înregistrare a 
posturii, inclusiv:

• descrierea posturii cu ajutorul cuvintelor;

• desenarea unei imagini;

• efectuarea fotografiilor (doar cu 
permisiunea utilizatorului de scaun 
rulant).

Descrieți sau desenați postura în poziția 
așezat fără suport:
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Mai jos sunt exemple de schițe care pot fi folosite pentru înregistrarea poziției de ședere. 

Schiță a posturii – vedere laterală. Schiță a posturii – vedere din față.

Rețineți!
• Nu toate persoanele au capacitatea de a menține poziția așezat.

• Pe parcursul evaluării, personalul furnizor de servicii de scaune rulante și utilizatorii colaborează 
pentru a identifica postura în care bazinul se află cât mai aproape de poziția neutră de ședere, fără 
a produce disconfort utilizatorului de scaun rulant.

• Un scaun rulant cu suport postural suplimentar trebuie să susțină utilizatorul într-o poziție așezat 
cu bazinul cât mai aproape de poziția neutră de ședere, fără să producă disconfort. 
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Evaluarea fizică – analiza posturii bazinului și a 
șoldului
Analiza posturii bazinului și a șoldului
Postura în poziția așezat este influențată de poziția bazinului și a șoldurilor. În acest stadiu al evaluării, 
personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să afle:

• dacă bazinul utilizatorului de scaun rulant se află la același nivel atunci când este privit din față (cu 
sau fără suport);

• dacă șoldurile pot fi flectate în poziția neutră de ședere (unghiul dintre trunchi și coapse este mai 
mare de 90 de grade), cu sau fără suport.

Dacă bazinul nu este drept sau dacă șoldurile nu pot fi flectate 
în poziția neutră de ședere (unghiul dintre trunchi și șolduri este 
mai mare de 90 grade), personalul furnizor de servicii de scaune 
rulante trebuie să afle mai multe informații. Este important să știm:
• dacă utilizatorul de scaun rulant poate menține poziția neutră de 

ședere cu suport 

• dacă nu – care este postura cea mai apropiată de cea specifică 
poziției neutre de ședere.

Dacă utilizatorul de scaun rulant nu poate menține poziția neutră 
de ședere, este important să știm dacă dificultatea este cauzată 
de:

• o limitare (restricție) deasupra nivelului bazinului (în zona 
lombară) sau 

• o limitare la nivelul bazinului (la articulația șoldului).

Pentru ca personalul furnizor de servicii de scaune rulante să 
poată răspunde tuturor acestor întrebări, este necesară efectuarea 
analizei posturii bazinului și a șoldurilor, ca parte a etapei de 
evaluare. 

Aceasta nu este o evaluare completă a gradului de mișcare. 
Obiectivul analizei posturii bazinului și a șoldurilor din acest 
modul de instruire se rezumă la identificarea factorilor notați 
mai sus. Personalul furnizor de servicii de scaune rulante care 
deține competențele necesare poate alege efectuarea unei 
evaluări complete a gradului de mobilitate, în vederea completării 
informațiilor. 
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Efectuarea analizei posturii bazinului și a șoldului

Pregătire:
• explicați utilizatorului de scaun rulant ce urmează să faceți și motivul pentru care această activitate 

este importantă;

• cereți utilizatorului de scaun rulant să adopte poziția de decubit dorsal, pe patul de evaluare.

(Notă: persoana care efectuează analiza posturii bazinului și a șoldului este numită „evaluator”, iar 
persoana care asistă evaluatorul este numită „asistent”, aceasta putând fi un coleg, o persoană care 
are pregătirea de asistent, un membru al familiei sau un însoțitor).
Analiza posturii bazinului:

• evaluatorul flectează ușor ambii genunchi ai 
utilizatorului de scaun rulant, furnizând un anumit 
grad de suport, ceea ce duce la scăderea tensiunii 
la nivelul șoldurilor; 

• asistentul poziționează mâinile pe trunchiul 
utilizatorului de scaun rulant, la nivelul coastelor 
inferioare, sprjinind cu fermitate;

• evaluatorul plasează mâinile pe bazinul 
utilizatorului de scaun rulant, având degetele mari 
poziționate de creasta iliacă antero-superioară 
(CIAS);

• evaluatorul verifică dacă degetele/crestele iliace 
antero-superioare se situează la același nivel;

• dacă nu sunt la același nivel, cu o mișcare lentă, 
dar fermă, evaluatorul încearcă să îndrepte 
bazinul, în așa fel încât ambele CIAS să fie la 
același nivel;

• asistentul comunică dacă simte mișcare la nivelul 
trunchiului, ceea ce ar însemna că există o 
anumită restricție în mobilitate;

• observați cât de aproape de poziția neutră poate 
fi poziționat bazinul (cât de aproape de poziția de 
echilibru);

• în formularul de evaluare - nivel intermediar, 
evaluatorul notează dacă bazinul poate fi poziționat 
în așa fel încât să fie în echilibru.
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Analiza posturii șoldului:
• asistentul ține ferm bazinul utilizatorului de scaun 

rulant, însă fără a-l forța;

• evaluatorul flectează puțin genunchiul membrului 
inferior care nu este testat în acel moment, 
poziționând piciorul pe saltea. Acest lucru ajută 
la reducerea tensiunii la nivelul șoldului testat. 
Este posibil să fie necesară sprijinirea membrului 
inferior la care se efectuează testul. 

• evaluatorul mută ușor membrul inferior testat în 
poziția neutră de ședere;

• asistentul comunică dacă simte mișcare la nivelul 
bazinului, ceea ce ar însemna că există o anumită 
restricție (limitare) în mobilitate;

• evaluatorul constată care este gradul de libertate 
de mișcare la nivelul articulației șoldului; 

• evaluatorul repetă acțiunea pe cealaltă parte a 
corpului și compară rezultatele;

• în formularul de evaluare - nivel intermediar, 
evaluatorul notează dacă șoldul drept și stâng pot 
fi flectate în poziția neutră de ședere.

• cu ajutorul unui asistent și folosind un goniometru, 
evaluatorul constată cât de aproape de poziția 
neutră poate ajunge fiecare șold;

• evaluatorul poziționează punctul pivot al 
gonimetrului pe articulația șoldului. Unul din brațele 
goniometrului va sta de-a lungul femurului, iar 
celălalt va fi aliniat cu trunchiul;

• evaluatorul ține unite cele două brațe ale 
goniometrului; 

• în formularul de evaluare - nivel intermediar 
evaluatorul înregistrează valoarea măsurată 
(gradul unghiului) la nivelul șoldurilor drept și 
stâng; 

• de asemenea, evaluatorul poate desena unghiul 
goniometrului pe o coală separată sau pe 
formularul de evaluare – nivel intermediar (pe 
verso).
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Înregistrarea analizei posturii bazinului și a șoldului 

Analiza posturii bazinului și a șoldului Notați rezultatele analizei posturii bazinului 
și a șoldului în formularul de evaluare - nivel 
intermediar. 

Bifați dacă bazinul este în echilibru.

Bifați apoi dacă fiecare șold poate fi flectat în 
poziția neutră de ședere (unghi de 90 de grade). 
Dacă șoldul drept sau cel stâng (sau niciunul) 
nu poate fi flectat în poziția neutră de ședere 
(unghiul dintre trunchi și coapse este mai mare 
de 90 de grade), notați valoarea unghiului. 

Așa cum se menționează mai sus, personalul 
furnizor de servicii de scaune rulante poate 
desena unghiul goniometrului pe o coală 
separată sau pe formularul de evaluare - nivel 
intermediar (pe verso).

Verificați dacă bazinul este în echilibru, precum 
și gradul de flexie a șoldului atunci când 
utilizatorul este în poziția de decubit.

Bazinul este în echilibru? Da    Nu  

Șoldul poate fi flectat pentru realizarea poziției 
neutre de ședere?

Șoldul drept:  Da    Nu   Unghi: _______   

Șoldul stâng: Da    Nu   Unghi: _______

Dacă bazinul nu este în echilibru sau dacă 
șoldurile nu pot fi flectate pentru realizarea 
poziției neutre de ședere, folosiți un suport 
provizoriu.

Suporturi provizorii pentru bazin fix aflat în poziție vicioasă și 
șolduri care nu pot fi flectate pentru atingerea poziției neutre de 
ședere (unghiul dintre trunchi și coapse mai mare de 90 de grade)  

Dacă bazinul se află în poziție vicioasă sau dacă șoldul nu poate fi flectat în poziția neutră de ședere 
(unghiul dintre trunchi și coapse este mai mare de 90 grade), aceste părți ale corpului trebuie susținute 
în postura din scaunul rulant pregătit pentru utilizare. Pentru a continua evaluarea, este nevoie de un 
suport provizoriu.

Pe parcursul unei evaluări, suportul provizoriu:

• va ajuta utilizatorul de scaun rulant să mențină o poziție mai stabilă și mai echilibrată; 

• va împiedica utilizatorul de scaun rulant „să compenseze” bazinul aflat în poziție vicioasă sau 
șoldurile care nu pot fi flectate în poziția neutră de ședere (unghiul dintre trunchi și coapse mai mare 
de 90 grade);

• va permite personalului furnizor de servicii de scaune rulante să efectueze evaluarea și să se 
concentreze pe restul posturii utilizatorului de scaun rulant - bazin, trunchi, cap, gât și membre 
inferioare.

Un suport provizoriu poate fi confecționat dintr-o bucată de spumă rigidă/burete rigid. Tabelul de 
mai jos prezintă diverse probleme posturale, suporturi provizorii și opțiuni de dispozitive de suport 
permanent pentru aceste persoane.
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Problemă posturală Suport provizoriu Suport permanent (încorporat 
în perna utilizatorului de scaun 
rulant) 

bazin fix inegal (înclinare 
laterală) 

Introduceți o inserție 
sub partea unde oasele 
bazinului și coapsa sunt 
poziționate mai sus 

Șoldul nu poate fi flectat în 
poziția neutră de ședere 
(unghiul dintre coapse și trunchi 
este mai mare de 90 de grade)  

Introduceți o inserție sub 
ambele oase ale bazinului 
și sub coapsa de pe partea 
unde șoldul poate fi flectat 
pentru atingerea poziției 
neutre de ședere - marginile 
ascuțite trebuie netezite 
înainte de prima probare.

Niciunul dintre șolduri nu poate 
fi flectat în poziția neutră de 
ședere (unghiul dintre coapse 
și trunchi este mai mare de 90 
de grade)  

Introduceți o inserție pentru 
a crește unghiul dintre 
suprafața de ședere și 
spătarul.
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Unul sau niciunul dintre șolduri 
nu poate fi extins pentru a 
ajunge în poziția neutră de 
ședere (unghiul dintre trunchi și 
coapse este mai mic de 90 de 
grade) 

Furnizați un suport în formă 
de inserție unghiulară care 
să fie poziționat anterior 
oaselor bazinului și sub 
coapse

Evaluarea fizică – procedeul de simulare manuală

Procedeul de simulare manuală ajută la identificarea tipului de suport necesar utilizatorului de 
scaun rulant. Pe parcursul procedurii de simulare manuală, personalul furnizor de servicii de 
scaune rulante folosește această metodă pentru a stabili următoarele:
•	 dacă utilizatorul de scaun rulant poate menține fără suport poziția neutră de ședere?
•	 dacă nu - cât de aproape este postura sa de cea corectă?

•	 ce fel de suport este necesar și unde trebuie acesta poziționat.

Pe parcursul procedurii de simulare manuală, personalul furnizor de servicii de scaune rulante 
lucrează împreună cu un asistent sau membru al familiei/însoțitor, astfel încât să poată furniza 
suportul necesar. 
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Cum se efectuează procedura de simulare manuală
Atunci când efectuați procedura de simulare manuală trebuie să aveți în vedere următoarele:

Pregătirea procedurii
•	 Explicați utilizatorului de scaun rulant ce urmează să 

faceți și motivul pentru care efectuați această activitate.

•	 Cereți utilizatorului de scaun rulant să stea pe o suprafață 
plană, rigidă, dar acoperită cu un material moale. Cutia 
cu instrumentele necesare evaluării este soluția ideală, 
deoarece personalul furnizor de servicii de scaune 
rulante, asistentul sau membrii familiei/însoțitorul pot 
sprijini cu ușurință utilizatorul din față, spate și lateral.

•	 Dacă utilizatorul de scaun rulant nu poate menține poziția 
așezat fără suport în condiții de siguranță, cereți unui 
asistent sau unui membru al familiei/însoțitor să îl susțină. 

•	 Asigurați-vă că picioarele utilizatorului de scaun rulant 
sunt plasate pe o suprafață care le susține la înălțimea 
adecvată. Dacă bazinul nu este la același nivel sau dacă 
șoldurile nu pot fi flectate în poziția neutră de ședere 
(unghiul dintre trunchi și șolduri este mai mare de 90 
grade), folosiți un suport provizoriu, urmând indicațiile din 
sesiunea anterioară.

Lucrați în echipă
• În mod frecvent, este nevoie de mai multe perechi de 

mâini pentru a efectua evaluarea fizică. 

• Cereți ajutorul unei persoane, care poate fi un coleg, 
asistent instruit, membru al familiei sau un însoțitor. 

• Implicarea unui membru de familie/al însoțitorului îi va 
ajuta pe aceștia să înțeleagă mai bine aspectele legate de 
dispozitivul de suport postural 

Bune abilități de comunicare
•	 Personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să dea dovadă de mult calm în 

comunicarea cu utilizatorul și cu membrii familiei/însoțitorul acestuia (de preferat în limba 
vorbită în zonă respectivă). 

•	 Dacă utilizatorul de scaun rulant nu poate vorbi, găsiți o metodă de comunicare adecvată.
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Pachet de instruire - nivel intermediar

•	 Nu uitați ca la fiecare pas să îi explicați utilizatorului de scaun rulant ce urmează să 
faceți.

•	 După fiecare modificare, cereți utilizatorului de scaun rulant un feedback. 

Gândiți-vă cu atenție la acțiunile desfășurate
•	 În acest stadiu al etapei de evaluare, suportul pe care mai târziu îl vor furniza scaunul 

rulant și dispozitivele de suport postural este asigurat cu ajutorul mâinilor evaluatorului și 
al celor care îl asistă. Pe parcursul unei simulări manuale, fiți atenți la următoarele:
– poziționarea mâinilor;
– direcția forței exercitate/suportului;
– nivelul de forță și gradul de suport;
– suprafața corpului susținută cu ajutorul mâinilor (de exemplu, folosiți doar un deget 

sau întreaga palmă);
– dacă este frig, încălziți-vă mâinile înainte de începerea procedeului de simulare 

manuală.
•	 Aceaste informații vă vor ajuta la prescrierea scaunului rulant și a dispozitivelor de suport 

postural.

Stabilizarea bazinului constituie întotdeauna prima etapă
•	 Postura bazinului influențează postura întregului corp.

•	 Dacă bazinul utilizatorului de scaun rulant nu este în poziție neutră, încercați să îl 
poziționați astfel, cu ajutorul mâinilor. 

•	 După stabilizarea bazinului, puteți trece la celelalte părți ale corpului:
– trunchi/brațe;
– cap și gât;
– șolduri și coapse;
– gambe;

Efectuați câte o singură schimbare, consecutiv.
•	 Efectuați câte o singură schimbare, consecutiv. De exemplu, nu încercați modificarea 

posturii trunchiului simultan cu schimbarea posturii bazinului.
•	 Observați modul în care o schimbare a unei părți a corpului le afectează pe celelalte. 
•	 Rugați utilizatorul de scaun rulant să vă ofere feedback.  
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Inițierea procedurii de simulare manuală în etapa de 
evaluare fizică: 
•	 poziționați-vă în fața utilizatorului de scaun rulant, pe 

genunchi sau ghemuit;
•	 așezați mâinile pe ambele părți ale bazinului 

utilizatorului de scaun rulant, fără a exercita presiune;
•	 dacă bazinul utilizatorului de scaun rulant nu este în 

poziție neutră, încercați să îl poziționați astfel, fără a-i 
provoca disconfort.

•	 nu exercitați prea multă forță
•	 aflați care este poziția bazinului cea mai apropiată de 

cea neutră, atunci când beneficiază de suport;
•	 observați modul în care mișcarea bazinului pentru 

atingerea poziției neutre afectează trunchiul, șoldurile, 
capul și gâtul utilizatorului. 

•	 când bazinul se află cât mai aproape posibil de poziția 
neutră (cu suport), personalul furnizor de servicii de 
scaune rulante poate trece la identificarea tipului de 
suport necesar la nivelul trunchiului; 

•	 cereți asistentului să mențină bazinul în postura pe 
care ați identificat-o ca fiind cea mai apropiată de cea 
neutră, în cazul respectivului utilizator de scaun rulant;

•	 explicați cu atenție asistentului unde și în ce fel să 
susțină bazinul. Înainte de a continua, verificați dacă 
asistentul este capabil să facă acest lucru.



Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel intermediar. Manualul participantului
Pagina 66

    Manualul participantului
    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Pachet de instruire - nivel intermediar

Sprijinirea trunchiului (dacă este necesar):

La fel ca în cazul bazinului, dacă trunchiul utilizatorului de 
scaun rulant nu este în poziția neutră de ședere, sprijiniți-l 
cu ajutorul mâinilor. Respectați ordinea acțiunilor:

•	 stabilizați bazinul cu mâinile;

•	 îndreptați trunchiul în așa fel încât umerii să fie la 
același nivel (sau cât mai aproape de același nivel, pe 
cât este posibil), susținându-l cu mâinile, bilateral;

•	 oferind sprijin atât în partea anterioară, cât și cea 
posterioară, îndreptați trunchiul, astfel încât capul și 
gâtul să fie în echilibru în raport cu bazinul:

•	 observați conturul bazinului și al trunchiului din lateral. 
Acest aspect este important pentru planificarea formei 
spătarului, astfel încât acesta să furnizeze cel mai bun 
suport posibil.

Fiți atenți la modul în care sprijinul la nivelul trunchiului influențează restul corpului. De 
exemplu, contribuie acest fapt la îmbunătățirea posturii capului și gâtului? Chiar și atunci 
când există suport corespunzător pentru bazin și trunchi, unora dintre utilizatorii de scaun 
rulant le este greu să mențină capul drept. Câteva sugestii pentru îmbunătățirea posturii 
capului și gâtului: 

•	 permiteți corpului utilizatorului de scaun rulant să rămână într-o poziție ușor înclinată 
înspre înapoi;

•	 observați dacă efectul este îmbunătățirea echilibrului capului în raport cu trunchiul;  

•	 furnizați suport suplimentar pentru brațe.

Pe parcursul procedurii de simulare manuală, evaluatorul întreabă persoana care ajută la 
stabilizarea bazinului (asistentul) dacă simte vreo schimbare în momentul în care trunchiul 
beneficiază de suport. Utilizatorului de scaun rulant trebuie să i se solicite un feedback.
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Sprijinirea altor părți ale corpului (dacă este necesar)

•	 Odată ce bazinul și trunchiul sunt susținute în postura 
cea mai apropiată de cea caracteristică poziției neutre 
de ședere, fără ca utilizatorul să resimtă disconfort, 
verificați postura capului, gâtului, șoldurilor, coapselor 
și gambelor. 

•	 Cu ajutorul mâinilor, încercați să identificați care este 
poziția cât mai apropiată de cea neutră pe care o poate 
avea fiecare parte a corpului, în limita confortului. 
Verificați și impactul pe care fiecare modificare îl are 
asupra restului corpului. Continuați să cereți feedback 
utilizatorului de scaun rulant.

Înregistrarea rezultatelor procedurii de simulare manuală

Rezultatele procedurii de simulare manuală se notează în formularul de evaluare - nivel 
intermediar. Astfel:
•	 bifați dacă părțile corpului utilizatorului de scaun rulant pot atinge poziția neutră, cu 

suport manual;
•	 descrieți sau schițați postura finală a utilizatorului de scaun rulant la care s-a ajuns cu 

ajutorul suportului manual;
•	 descrieți sau schițați suportul furnizat.

Procedura de simulare manuală: suportul necesar pentru atingerea poziției 
neutre de ședere / poziții cu bazinul cât mai aproape de poziția neutră de 
ședere, fără a cauza disconfort
Dacă este posibilă atingerea poziției neutre de ședere cu ajutorul suportului manual, bifați „da”. În 
caz contrar, bifați „nu”.
Parte a 
corpului Da Nu Descrieți sau schițați postura în poziția așezat finală a utilizatorului de 

scaun rulant, realizată cu suport manual și descrieți sau schițați suportul 
oferit pentru obținerea respectivei poziții de ședere.   Bazin  

Trunchi  
Cap  
Șold S  
Șold D  
Coapse  
Genunchi S  
Genunchi D  
Gleznă S  
Gleznă D  
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Evaluarea fizică - efectuarea măsurătorilor

Măsurarea utilizatorului de scaun rulant în vederea 
alegerii dimensiunii corecte a scaunului rulant și a 
poziției dispozitivelor de suport postural. 

În rubrica referitoare la măsurători din formularul de evaluare - nivel intermediar, sunt 
enumerate douăsprezece tipuri de măsurători. Cinci dintre ele au fost deja prezentate în 
pachetul de instruire anterior (nivel de bază). În formularul de evaluare – nivel intermediar, 
capitolul măsurători corp include un element suplimentar, referitor la înălțimea spătarului. 
Distanța dintre suprafața de ședere și limita superioară a omoplatului este valoarea utilizată 
în cazul unui spătar înalt. Există alte șase măsurători care contribuie la alegerea dimensiunii 
și/sau a poziției dispozitivelor de suport postural.

Uneori va fi necesar să efectuați mai multe măsurători, în funcție de dispozitivele de suport 
postural prescrise. Există o rubrică în formularul de evaluare - nivel intermediar pentru 
înregistrarea acestora. 

Corespondența măsurători corp - dimensiuni scaun rulant - poziția 
și mărimea dispozitivelor de suport postural

Fiecare măsurătoare corp efectuată are un impact asupra dimensiunii scaunului rulant și 
asupra poziției și mărimii dispozitivelor de suport postural. 

În formularul de evaluare - nivel intermediar, măsurătorile corp sunt enumerate pe partea 
stângă, iar componentele aflate în raport cu fiecare măsurătoare corp sunt enumerate în 
partea dreaptă. 
De exemplu:
•	 lățimea șoldurilor utilizatorului de scaun rulant (măsurătoarea corp A) este egală 

cu lățimea suprafeței de ședere sau distanța dintre inserțiile laterale pentru bazin 
(măsurători componente 1 sau 2);

•	 distanța dintre șezutul utilizatorului de scaun rulant și axilă (măsurătoarea corp H) minus 
30 mm este distanța maximă dintre limita superioară a pernei și limita superioară a 
inserțiilor laterale/unghiulare pentru trunchi (măsurătoarea componentă 8). 

Exemplele de mai sus demonstrează că măsurătorile corp nu sunt întotdeauna echivalentul 
dimensiunilor componentelor scaunului rulant și că sunt necesare anumite calcule. În anumite 
cazuri, există o formulă pentru a afla valoarea corectă a componentelor scaunului rulant. 
În mod frecvent, în faza de probare se efectuează diverse ajustări. Cu toate acestea, valorile 
corecte ale măsurătorilor corp contribuie la pregătirea scaunului rulant înainte de prima probare.

Imaginile din formularul de evaluare - nivel intermediar ghidează personalul furnizor de servicii 
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de scaune rulante în efectuarea măsurătorilor corp și în transpunerea acestora în termeni de 
poziție și dimensiuni ale dispozitivelor de suport postural. 

Efectuarea măsurătorilor

Măsurători corp (mm) Măsurători componente scaun rulant (mm)

Lățimea și adâncimea șezutului, și înălțimea suportului de picioare

A Lățime șold

= lățime suprafață de ședere SAU 1

= distanță dintre inserțiile laterale pentru 
bazin 2

B

Adâncime șezut (partea 
posterioară a bazinului 
până la partea posterioară 
a genunchiului)

S B minus 30-50 mm = adâncimea 
suprafeței de ședere
(dacă lungimea este diferită, folosiți 
valoarea mai mică) 3D

C Lungime gambă

S = distanța dintre partea superioară a 
suprafeței de ședere și suportul de 
picioare SAU
= distanța dintre partea superioară a 
suprafeței de ședere și sol, în cazul 
propulsiei cu ajutorul membrelor 
inferioare

4

D 5

Înălțimea spătarului

D
Distanța dintre șezut* și limita 
inferioară a cutiei toracice 

= distanța dintre partea superioară 
a suprafeței de ședere și limita 
superioară a spătarului (măsurați D, E 
sau F - în funcție de cerințele specifice 
utilizatorului) 

6E
Distanța dintre șezut* și limita 
inferioară a omoplatului

F
Distanța dintre șezut* și limita 
superioară a umărului
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Modificările și/sau dispozitivele de sprijin postural

G Lățime trunchi

= distanța dintre inserțiile laterale/
inserțiile unghiulare laterale pentru 
trunchi 7

H
Distanța dintre șezut* și 
axilă 

S
H minus 30 mm = distanța maximă 
dintre partea superioară a suprafeței de 
ședere și partea superioară a inserțiilor 
laterale/inserțiilor unghiulare laterale 
(ajustare în funcție de procedeul de 
simulare manuală)

8
D

I

Distanța dintre șezut* și partea 
superioară a bazinului (creasta 
iliacă postero-superioară)

= distanța dintre partea superioară 
a suprafeței de ședere și jumătatea 
înălțimii inserției posterioare pentru 
bazin 9

J Distanța dintre genunchi 
= lățimea inserției/dispozitivului pentru 
separarea genunchilor 10

K
Distanța dintre șezut* și baza 
craniului (occiput)

= distanța dintre partea superioară a 
suprafeței de ședere și linia de mijloc a 
tetierei 11

L
Distanța dintre spatele bazinului 
și oasele bazinului

L plus 20–40 mm = distanța dintre 
spătar și linia de început a inserției 
anterioare oaselor bazinului.

12

A
lte

le

*La efectuarea măsurătorilor corpului, „șezutul” reprezintă suprafața ocupată de oasele bazinului.

Efectuarea corectă a măsurătorilor

Erorile în efectuarea măsurătorilor pot cauza probleme majore. Cu 
toate acestea, realizarea corectă a acestora poate fi câteodată dificilă, 
mai ales atunci când utilizatorul de scaun rulant este un copil de 
vârstă mică, are dificultăți în a sta nemișcat sau nu poate menține 
poziția așezat.

Câteva modalități de efectuare corectă a măsurătorilor:

folosiți întotdeauna o ruletă–nu un metru de croitorie; ruleta se va 
îndoi într-o mai mică măsură, diminuând astfel riscul de a avea 
măsurători incorecte;

folosiți șublere, acestea ajută la creșterea acurateții măsurătorilor;

•	 efectuați întotdeauna măsurătorile cu utilizatorul de scaun rulant în poziția așezat sau 
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în postura care a fost identificată (în urma procedurii de simulare manuală) ca fiind 
cea mai apropiată de poziția neutră de ședere și care este confortabilă și funcțională. 
Dacă utilizatorul de scaun rulant este măsurat în timp ce se află în poziția de decubit, 
măsurătorile nu vor fi corecte, deoarece, în această poziție pot rezulta valori mai mari 
decât cele reale. Se recomandă să apelați la un asistent, care să susțină utilizatorul de 
scaun rulant în poziția așezat, evitând să efectuați măsurătorile cu utilizatorul în poziția 
de decubit.

Modalitatea de efectuare a 
măsurătorii:

Componenta 
scaunului rulant:

Comentarii:

A: Lățimea șoldului Suprafața de 
ședere (lățimea)

Înainte de efectuarea 
măsurătorilor, asigurați-vă că nu 
există niciun fel de obiecte în 
buzunarele utilizatorului de scaun 
rulant. Măsurați șoldurile sau 
partea cea mai lată a coapselor 
utilizatorului. 
Țineți două clipboard-uri de 
fiecare parte a coapselor 
utilizatorului de scaun rulant 
și astfel veți obține măsurători 
corecte. Puteți folosi și șublere.

Lățimea șoldurilor 
este egală cu 
lățimea suprafeței 
de ședere sau 
cu distanța dintre 
inserțiile laterale 
pentru bazin. 

Dacă se furnizează inserții laterale 
pentru bazin, lățimea suprafeței de 
ședere trebuie să fie mai mare.
Încercați întotdeauna ca lățimea 
recomandată să aibă cea mai 
mică valoare posibilă.
În țările cu climat rece, unde se 
poartă îmbrăcăminte groasă, 
trebuie să aveți în vedere acest 
aspect atunci când calculați 
lățimea recomandată a scaunului 
rulant.  

B: Adâncimea șezutului Suprafața 
de ședere 
(adâncimea)

Pentru a obține măsurători exacte, 
poziționați un clipboard la spatele 
bazinului utilizatorului de scaun 
rulant. Măsurați de la partea 
posterioară a bazinului până la partea 
posterioară a genunchiului, în linie 
dreaptă. 
Măsurați întotdeauna pe ambele 
părți. 
Dacă există vreo diferență între 
partea dreaptă și stângă, verificați 
dacă utilizatorul de scaun rulant 
stă în poziția așezat, cu bazinul în 
echilibru. Dacă diferența persistă, la 
prescrierea scaunului rulant luați în 
considerare valoarea mai mică.

Adâncimea 
suprafeței de 
ședere minus 30-
50 mm este egală 
cu adâncimea 
suprafeței de 
ședere.

În cazul în care un utilizator 
are genunchii flectați într-
un unghi mult sub 90 grade, 
adâncimea șezutului scaunului 
rulant va trebui să fie mai 
redusă. 
Vezi „Pentru utilizatorii de 
scaun rulant cu înclinare 
posterioară fixă a bazinului 
sau cu înclinare fixă anterioară 
a trunchiului”.
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Utilizatorii de scaun rulant cu înclinare posterioară fixă 
a bazinului sau cu înclinare fixă anterioară a trunchiului
În cazul în care este prezentă o înclinare posterioară a bazinului sau o înclinare anterioară 
a trunchiului, personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să identifice 
modalitatea prin care această postură poate fi acomodată în scaunul rulant. Acest lucru 
are efect asupra metodei de măsurare a adâncimii suprafeței de ședere.

•	 Dacă spătarul este înclinat (înspre înapoi) pentru a susține bazinul/trunchiul, măsurați 
de la partea posterioară a bazinului până la partea posterioară a genunchiului, în linie 
dreaptă, conform descrierii de mai sus.

•	 Dacă spătarul nu se înclină, vor fi confecționate suporturi pentru a susține bazinul/
trunchiul. Măsurați de la punctul extrem posterior al corpului utilizatorului de scaun 
rulant (trunchi/bazin) pentru a vă asigura că valoarea pe care o va avea adâncimea 
suprafeței de ședere este cea corectă (conform imaginii).
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C: Lungimea gambei Suporturile de picioare 
(înălțimea)

Măsurați distanța dintre partea 
posterioară a genunchilor și 
baza călcâiului. Asigurați-vă că 
gleznele utilizatorului de scaun 
rulant sunt flectate la 90 de grade 
(dacă este posibil). 
Măsurați întotdeauna ambele 
membre inferioare. Dacă 
utilizatorul de scaun rulant 
poartă încălțăminte, efectuați 
măsurătoarea cu încălțămintea pe 
care o poartă în mod frecvent.
Dacă piciorul este fixat în flexie 
plantară (direcție în jos), măsurați 
până la degetele picioarelor.

Înălțimea 
corespunzătoare lungimii 
gambei este egală cu 
distanța dintre limita 
superioară a pernei și 
suporturile de picioare 
SAU cu distanța dintre 
limita superioară a 
pernei și podeaua, 
în cazul propulsiei cu 
ajutorul membrelor 
inferioare.

Poziția exactă a suporturilor de 
picioare se va modifica puțin, în 
funcție de gradul de comprimare 
a pernei, atunci când utilizatorul 
de scaun rulant este așezat pe 
aceasta. 
Va fi întotdeauna nevoie de 
ajustare finală în etapa de probare 
a produsului (a scaunului rulant).

D, E și F Spătarul (înălțimea)

D: Distanța dintre șezut și limita 
inferioară a cutiei toracice. 
Măsurați distanța dintre șezutul 
utilizatorului de scaun rulant și 
limita inferioară a cutiei toracice.
Pentru a localiza partea inferioară 
a cutiei toracice, poziționați 
mâinile pe ambele părți ale 
bazinului. Apăsați ușor și mișcați-
le în sus. Limita inferioară a cutiei 
toracice este chiar deasupra 
taliei.

Măsurătorile D, E și 
F ajută la stabilirea 
înălțimii spătarului.
Înălțimea acestuia 
depinde de nevoile 
utilizatorului de scaun 
rulant.
Informațiile din 
formularul de evaluare 
vor ajuta personalul 
furnizor de servicii de 
scaune rulante să decidă 
care este înălțimea 
corespunzătoare a 
spătarului, în așa fel 
încât acesta să furnizeze 
suportul de care are 
nevoie utilizatorul de 
scaun rulant. 

Dacă este nevoie de o înclinare 
în spațiu a spătarului, înălțimea 
acestuia trebuie să aibă cel puțin 
valoarea standard (până la limita 
inferioară a omoplaților utilizatorului 
de scaun rulant).
Rețineți! Dacă utilizatorul de scaun 
rulant va realiza singur propulsia 
scaunului rulant, el va avea nevoie 
de libertate de mișcare la nivelul 
omoplaților.

E: Distanța dintre șezut și 
omoplat: Măsurați distanța 
dintre șezutul utilizatoruluide 
scaun rulant și limita inferioară a 
omoplatului, în linie verticală.
Pentru a găsi limita inferioară a 
omoplatului, cereți utilizatorului de 
scaun rulant să își ridice umerii.

F: Distanța dintre șezut și limita 
superioară a omoplatului: 
Măsurați distanța dintre șezutul 
utilizatorului de scaun rulant și 
limita superioară a umărului. 
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G: Lățimea trunchiului Inserțiile laterale 
pentru trunchi sau 
inserțiile unghiulare 
laterale pentru trunchi 
(distanța dintre 
acestea)

Măsurați lățimea trunchiului 
utilizatorului de scaun rulant în 
porțiunea situată chiar sub axile. 

Lățimea trunchiului este 
distanța dintre inserțiile 
laterale de trunchi sau 
inserțiile unghiulare 
laterale pentru trunchi.

Poziția finală a inserțiilor laterale 
pentru trunchi sau a inserțiilor 
unghiulare laterale pentru trunchi 
se poate modifica în etapa de 
probare,în cazul în care este 
nevoie să fie plasate mai jos de 
nivelul axilelor.

H: Distanța dintre șezut și axilă Inserțiile laterale 
pentru trunchi sau 
inserțiile unghiulare 
laterale pentru trunchi 
(înălțimea)

Măsurați distanța dintre șezutul 
utilizatorului de scaun rulant și 
axilă. 

Valoarea aferentă 
distanței dintre șezutul 
utilizatorului de scaun 
rulant și axilă minus 
30 mm este distanța 
maximă dintre partea 
superioară a pernei 
și partea superioară 
a inserțiilor laterale 
pentru trunchi/inserțiilor 
unghiulare pentru 
trunchi.

Această valoare este orientativă. 
Înălțimea finală depinde de 
evaluare și probarea produsului (a 
scaunului rulant). 
Inserțiile laterale pentru trunchi 
nu trebuie niciodată să fie atât de 
înalte încât să exercite presiune la 
nivelul axilelor. Acest lucru poate 
cauza disconfort și deterioarea 
ireversibilă a nervului. Trebuie 
să existe întotdeauna o distanță 
de cel puțin 30 mm între partea 
superioară a inserțiilor laterale 
pentru trunchi și axilă.
Vezi „Măsurarea inserțiilor 
laterale pentru trunchi în cazul 
unui utilizator de scaun rulant cu 
scolioză”.
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Măsurarea inserțiilor laterale pentru trunchi în cazul unui utilizator de scaun rulant cu scolioză 
(trunchi curbat lateral)

În cazul unui utilizator de scaun rulant cu un trunchi curbat lateral (scolioză) una dintre inserțiile 
laterale pentru trunchi poate fi situată mai jos în comparație cu cealaltă, pentru a oferi suport acolo 
unde este necesar.

Conform imaginii, una dintre inserțiile laterale pentru trunchi va fi poziționată la apexul curburii. 
Cealaltă inserție va fi poziționată chiar sub axilă. 

Rețineți – atunci când furnizați inserții laterale pentru trunchi unui utilizator de scaun rulant cu scolioză, 
furnizați și inserții laterale pentru bazin, pentru ambele părți. 

I: Distanța dintre șezut și partea 
superioară a bazinului (creasta 
iliacă postero-superioară)

Inserția posterioară 
pentru bazin (înălțime 
mediană)

Măsurați distanța dintre șezutul 
utilizatorului de scaun rulant și 
partea superioară a bazinului 
(CIPS)

Măsurătoarea aferentă 
distanței dintre șezut 
și partea superioară a 
bazinului (CIPS) este 
folosită pentru a localiza 
mijlocul înălțimii inserției 
posterioare pentru bazin.

Adâncimea (grosimea) inserției 
posterioare pentru bazin depinde de 
rezultatele evaluării. 

J: Distanța dintre genunchi
Inserția/dispozitivul 
pentru separarea 
genunchilor 

Măsurați distanța dintre genunchi 
- cu genunchii situați într-o poziție 
cât mai apropiată de cea neutră, 
fără a cauza disconfort.

Distanța dintre genunchi 
este egală cu lățimea 
inserției/dispozitivului 
pentru separarea 
genunchilor. 
Distanța va depinde de 
postura în poziția așezat 
a utilizatorului de scaun 
rulant.
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K: Distanța dintre șezut și baza 
craniului (occiput) Tetiera (înălțimea)

Măsurați distanța dintre șezutul 
utilizatorului de scaun rulant și 
baza craniului (occiput). 

Măsurătoarea de la 
șezut până la baza 
craniului (occiput) ajută la 
localizarea poziției tetierei.

I: Distanța dintre partea 
posterioară a bazinului și oasele 
bazinului

Inserția anterioară 
oaselor bazinului

Măsurați distanța dintre partea 
posterioară a bazinului și oasele 
bazinului. 
Poziționați-vă pe partea laterală 
a utilizatorului de scaun rulant și 
plasați mâna (cu palma orientată 
în sus) sub șezutul acestuia, 
pentru a identifica oasele bazinului. 
Localizați oasele bazinului cu 
degetul, apoi retrageți mâna pe 
lateral, fără a modifica poziția 
degetului. Măsurați distanța dintre 
partea posterioară a bazinului și 
degetul care a fost poziționat sub 
oasele bazinului. 
Personalul furnizor de servicii de 
scaune rulante poate marca poziția 
degetului pe patul de evaluare (de 
exemplu, cu o bucată de cretă). 
Semnul se trasează lângă corpul 
utilizatorului de scaun rulant, pe 
linia oaselor bazinului. Se va 
măsura distanța dintre acest semn 
și partea posterioară a bazinului.

Valoarea măsurată de 
la partea posterioară a 
bazinului până la oasele 
bazinului plus 20–40 
mm este distanța dintre 
spătar și linia de început 
a inserției anterioare 
oaselor bazinului.

Dacă utilizatorul are o înclinare fixă 
posterioară a bazinului sau trunchi 
fix înclinat anterior, măsurătorile pot 
fi diferite (vezi Pentru utilizatorii de 
scaun rulant cu înclinare posterioară 
fixă a bazinului sau cu înclinare 
anterioară fixă a trunchiului)

Rețineți:
•	 Atunci când se efectuează măsurătorile corp, „suprafața de ședere” este suprafața pe 

care o ocupă oasele bazinului.
•	 Pentru toate măsurătorile verticale (C,D,E,F,H,I,K) – poziția componentei aferente va fi 

influențată de orice modificarea adusă înălțimii la care se situează suprafața de ședere 
și perna.

•	 Poziția exactă a tuturor componentelor scaunului rulant este verificată întotdeauna în 
etapa de probare a produsului (a scaunului rulant).
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Etapa 3: Prescrierea (selecția)

Selecția scaunului rulant și a pernei

Prescrierea (selecția) este cea de-a treia etapă a procesului de furnizare a serviciilor de scaune 
rulante. Prescrierea/selecția înseamnă găsirea celei mai bune corespondențe dintre tipurile de 
scaune rulante disponibile și nevoile utilizatorului.

Atunci când prescrieți un scaun rulant unui utilizator care are nevoie de suport postural 
suplimentar pentru a menține poziția așezat, această activitate include:
•	 alegerea tipului de scaun rulant adecvat și a dimensiunii celei mai potrivite, în cazul fiecărui 

utilizator de scaun rulant;
•	 descrierea oricărei configurări specifice ale respectivului scaun rulant;
•	 alegerea tipului și dimensiunii pernei;
•	 alegerea dispozitivelor de suport postural sau a modificărilor necesare pentru a oferi 

utilizatorului de scaun rulant suportul postural suplimentar de care acesta are nevoie.

Prescrierea (selecția) este întotdeauna rezultatul unui parteneriat complet cu utilizatorul de 
scaun rulant. În formularul de prescriere (selecție) a scaunului rulant - nivel intermediar, folosit 
în cadrul acestui program de instruire, se solicită trei semnături: cea a utilizatorului de scaun 
rulant, cea a persoanei care a realizat evaluarea (reprezentantul furnizorului de servicii de 
scaune rulante) și managerul respectivului serviciu pentru utilizatorii de scaune rulante.

Tipul de scaun rulant și perna

1. Tipul scaunului rulant

Pentru a prescrie un scaun rulant, personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebui să 
cunoască următoarele aspecte legate de echipamentul de mobilitate: 
•	 tipul cadrului scaunului rulant;
•	 dimensiunea disponibilă și gama de dimensiuni;
•	 caracteristicile disponibile (opțiunile);
•	 tipul și gama de ajustări.

Aceste informații vor ajuta personalul furnizor de servicii de scaune rulante să aleagă cel 
mai potrivit scaun rulant pentru fiecare utilizator și să descrie modul în care acesta va trebui 
configurat. Partea relevantă a formularului de prescriere (selecție) a scaunului rulant - nivel 
intermediar este prezentată mai jos.
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Pachet de instruire - nivel intermediar

2. Tipul, dimensiunea și configurația scaunului rulant

Tipul scaunului rulant (notați mai jos 
tipurile de scaune rulante disponibile)

Dimensiunile scaunului rulant (mm)

 Lățimea suprafeței de ședere
 Adâncimea suprafeței de ședere
 Înălțimea spătarului
 Înălțimea suportului de picioare

Configurația scaunului rulant
Poziția roții din spate Altele: 

Înclinarea

Tipul cadrului scaunului rulant

Personalul furnizor de sevicii de scaune rulante trebuie 
să cunoască diferitele tipuri de cadre de scaun rulant 
disponibile la nivel local. De exemplu, trebuie să știe dacă 
este un scaun rulant cu patru sau cu trei roți; cu un cadru 
pliabil sau fix, dacă acesta poate fi înclinat și dacă baza roții 
este lungă sau scurtă.

Pentru mai multe informații despre diferitele tipuri de cadre 
de scaune rulante, vezi Servicii pentru utilizatorii de scaun 
rulant. Pachet de instruire – nivel de bază.
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Dimensiunea disponibilă și gama de 
dimensiuni

Dimensiunea scaunului rulant este de 
obicei dată de lățimea suprafeței de 
ședere și de adâncimea acestuia. 

Lățimea suprafeței de ședere este 
distanța dintre exteriorul barelor 
laterale ale cadrului șezutului sau dintre 
suporturile de brațe, dacă acestea sunt 
plasate pe respectivele bare. Adâncimea 
suprafeței de ședere a scaunului rulant 
se măsoară de la partea frontală a 
suprafeței de ședere până la spătar.

Alte dimensiuni importante ale scaunului 
rulant:
•	 distanța dintre suprafața de ședere 

și sol (este important în cazul 
utilizatorilor de scaun rulant care 
efectuează propulsia cu ajutorul 
membrelor inferioare);

•	 înălțimea spătarului.

Caracteristicile disponibile

Următoarele elemente reprezintă caracteristici ale scaunului rulant: tipul suprafeței de ședere, 
tipul de spătar, de suport de picioare, suport de brațe, tipul de roată frontală, roată din spate 
și dispozitivele de suport postural (de exemplu inserții laterale pentru trunchi, tetieră, centuri).  

Tipul și gama de ajustări care pot fi efectuate

Personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să cunoască tipurile de ajustări ale 
scaunelor rulante care sunt disponibile la nivel local. Acestea includ intervalul dintre nivelul 
minim și maxim la care pot fi poziționate suporturile de picioare, posibilitatea de ajustare a 
înălțimii spătarului sau de a regla poziția axului posterior.

Pentru a determina intervalul pe care poate fi poziționată oricare componentă ajustabilă, uneori 
trebuie stabilite punctul minim și punctul maxim de poziționare a respectivei componentei.
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Anumite scaune rulante cu antrenare manuală au un număr mai mare de caracteristici (opțiuni) 
sau de posibilități de ajustare. Unele dintre acestea pot fi foarte folositoare în cazul utilizatorilor 
de scaun rulant care au nevoie de suport postural suplimentar. Aici sunt incluse:

Suporturile de picioare ajustabile:

Majoritatea scaunelor rulante au suporturi de picioare care 
pot fi poziționate mai sus sau mai jos. 

Anumite scaune rulante au opțiuni de ajustare suplimentare, 
cum ar fi:

•	 suporturile de picioare pot fi deplasate înspre înainte sau 
înspre înapoi;

•	 unghiul suportului de picioare poate fi mărit sau 
diminuat.

Aceste opțiuni oferă mai multă flexibilitate în ceea ce 
privește poziționarea picioarelor utilizatorului.

Suport de picioare cu unghi reglabil:

Suportul de picioare cu unghi reglabil face posibilă extensia 
piciorului, cu genunchiul întins. Această caracteristică este 
de folos în cazul utilizatorilor de scaun rulant care nu pot 
flecta genunchii pentru atingerea poziției neutre și, implicit, 
pentru realizarea poziției așezat.

Înclinarea spătarului:

Înclinarea spătarului (înclinarea spătarului înspre înapoi) 
este utilă atunci când:

•	 șoldurile utilizatorului nu pot fi flectate pentru a ajunge în 
poziția neutră de ședere (unghiul dintre coapse și trunchi 
este mai mare de 90 de grade); 

•	 este prezentă înclinarea posterioară fixă a bazinului; 

•	 este prezentă postura fixă înclinată a părții inferioare a 
trunchiului.
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Înclinarea în spațiu:

Anumite scaune rulante au opțiunea „înclinării în spațiu”. 
Acest lucru înseamnă că spătarul și suprafața de ședere 
fomează un ansamblu de ședere. Unghiul de deschidere 
dintre suprafața de ședere și spătar nu se modifică. Poziția 
înclinată a suprafeței de ședere este utilă în următoarele 
cazuri:

•	 când este prezentă înclinarea fixă posterioară a 
bazinului, cu contractura flexorilor de șold și genunchi;

•	 există o toleranță scăzută în ceea ce privește 
menținerea poziției așezat sau disconfortul posturii 
corpului în poziția normală de ședere;

•	 când este necesară creșterea nivelului de confort și 
relaxare.

Suprafața de ședere rigidă:

Anumite scaune rulante au o suprafață de ședere rigidă, 
care nu se pliază. Aceasta oferă:
o o bază adecvată pentru adăugarea suporturilor posturale 

suplimentare pentru bazin și șolduri; 

o un grad de stabilitate mai ridicat decât în cazul suprafeței 
de ședere pliabile. Acesta este un element important 
în cazul utilizatorilor de scaun rulant care au mișcări 
necontrolate sau o greutate corporală foarte mare.

Spătarul rigid:

Anumite scaune rulante au un spătar rigid. Spătarul rigid 
reprezintă o bază corespunzătoare pentru adăugarea de 
suporturi posturale suplimentare.

Un suport rigid înseamnă:
o un grad de stabilitate crescut în comparație cu cel al 

spătarului flexibil. Acesta este un aspect important în 
cazul în care utilizatorul de scaun rulant are mișcări 
necontrolate;

o un grad crecut de suport pentru utilizatorii de scaune 
rulante cu înălțimea sau greutatea mai mare și/sau cu 
trunchiul foarte instabil. 

Imaginea prezintă un spătar rigid căruia i s-a adăugat 
spumă/burete pentru a furniza suport la nivelul trunchiului, 
în zona unde acest lucru este necesar, precum și inserții 
laterale încorporate în spătar.
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Unele scaune rulante sunt dotate cu spătar cu tensiune 
ajustabilă în locul celui simplu, pliabil. Un spătar cu tensiune 
ajustabilă vă permite să modificați cu ușurință gradul 
de suport. Benzile individuale se pot regla în funcție de 
tensiunea necesară pentru furnizarea unui grad mai ridicat 
sau mai scăzut de suport postural.

Nu este nevoie de toate aceste caracteristici pentru a furniza suport postural suplimentar. Multe 
dintre caracteristicile de mai sus pot fi modificări aduse unui scaun rulant tipic, cu antrenare 
manuală.

Centralizarea informațiilor legate de scaunele rulante disponibile la nivel local

Formularul de date tehnice - nivel intermediar pe care îl găsiți mai jos este recomandat pentru 
strângerea și înregistrarea informațiilor despre scaunele rulante disponibile la nivel local. 

Care sunt aspectele care trebuie luate în considerare 
înainte de modificarea unui scaun rulant?
Atunci când se alege un scaun rulant care va trebui modificat pentru a oferi suportul 
postural necesar utilizatorului, personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să 
ia în considerare  următoarele aspecte:
•	 Scaunul rulant este în stare bună de funcționare?
•	 Materialele și serviciile disponibile la nivel local sunt compatibile cu scaunul rulant?
•	 În cazul în care scaunul rulant se defectează, componentele pot fi reparate sau 

înlocuite la nivel local?

Tipul de pernă
În vederea prescrierii, personalul furnizor de servicii de 
scaune rulante trebuie să cunoască tipurile de perne 
disponibile. Caracteristici importante ale pernelor:

• materialul din care sunt confecționate pernele;
• dacă perna contribuie la reducerea presiunii;
• ușurința cu care perna poate fi modificată;
• nivelul de impermeabilitate al husei.
Pentru mai multe informații despre perne, inclusiv despre 
pernele pentru reducerea presiunii, vezi Servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel de 
bază.
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Tipul și dimensiunea pernei selectate sunt înregistrate în formularul de prescriere – nivel 
intermediar, la „Tipul și dimensiunea pernei”.

3.Tipul și dimensiunea pernei

Tipul de pernă Dimensiunea
De exemplu, pernă pentru reducerea presiunii 



Pentru cazul în care o pernă are nevoie de modificări cu scopul de a se crea un dispozitiv 
de suport postural corect, detaliile sunt descrise într-una din secțiunile următoare ale 
formularului de prescriere - nivel intermediar.

Formular de date tehnice ale scaunului rulant – nivel intermediar

Denumire scaun rulant: Inserați imagine aici:
Producător / Furnizor:
Dimensiuni disponibile:
Greutate totală: 

Descriere:
Cadru: Fix/rigid Pliabil Lungime cadru  
Spătar Pliabil/material textil Rigid  Tensiune ajustabilă  
Șezut: Pliabil/material texti Rigid  Tensiune ajustabilă 
Pernă: Fără pernă Plată, din 

spumă/
burete

Cu contur, din 
spumă/burete

Fluid Altele
Suporturi de 
picioare:

Fixe Detașabile 
/ pliabile pe 
lateral

Altele: 

Roți frontale: Pneumatice Diametru:
Solide Lățime:

Roți din spate Pneumatice Diametru: Inele antrenare
Solide Lățime: Ax reglabil
Tub interior solid Detașabile

Frâne: Pârghie scurtă Pârghie 
lungă

Altele:   
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Suporturi 
pentru brațe:

Curbate Pătrate   Altele:   

Fixe Detașabile Altele:
Mânere: Mânere:
Dispozitive 
de suport 
postural:

Centură pentru 
bazin

Centură 
pentru 
gambe

Ham pentru umeri

Centură pentru 
picioare

Bară anti-
răsturnare   

Inserții laterale 
pentru trunchi

Măsuță Tetieră Inserții laterale 
pentru bazin

Altele:

Măsurători, opțiuni de modificări și gama de ajustări:
Măsurători (dacă scaunul 
rulant este disponibil 
în mai multe mărimi, 
specificați toate mărimile)

Este ajustabil? Gamă de ajustări 
(gama de ajustări ce 
pot fi făcute pentru 
acest scaun)

Da Nu

Lățime suprafață de 
ședere
Adâncime suprafață de 
ședere
Înălțime suprafață de 
ședere
Înălțime spătar
Unghi înclinare spătar
Înălțime suport de 
picioare
Unghi înclinare suport 
de picioare
Înălțime mânere
Lungime cadru
Lungime bază roți
Unghi spătar și șezut
Unghi înclinare în spațiu
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Formular de prescriere (selecție) a scaunului rulant – nivel 
intermediar

Acest formular se utilizează pentru înregistrarea informațiilor referitoare la tipul de scaun rulant, pernă și 
dispozitivele de sprijin postural pentru utilizatorii de scaun rulant care nu pot menține fără sprijin poziția așezat 
confortabilă. Păstrați acest formular în dosarul utilizatorului de scaun rulant.

1. Informații despre utilizatorul de scaun rulant
Numele utilizatorului de 
scaun rulant: Numărul:

Data evaluării: Data probării produsului (a 
scaunului rulant):

Numele persoanei care 
efectuează evaluarea:

2. Tipul, dimensiunea și configurația scaunului rulant

Tipul scaunului rulant (notați mai jos tipurile 
de scaune rulante disponibile) Dimensiunile scaunului rulant (mm)


Lățimea suprafeței de 
ședere


Adâncimea suprafeței de 
ședere

 Înălțimea spătarului


Înălțimea suportului de 
picioare

Configurația scaunului rulant
Poziția roții din spate

Altele: 
Unghiul de înclinare

Tipul și mărimea pernei

Tipul de pernă Dimensiunea
Ex: pernă pentru reducerea presiunii 





Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel intermediar. Manualul participantului
Pagina 86

    Manualul participantului
    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Pachet de instruire - nivel intermediar

4. Dispozitivele de suport postural sau modificările necesare

Listă de verificare a dispozitivelor de 
suport postural Descrieți/desenați și notați dimensiunile

S
up

ra
fa

ța
 d

e 
șe

de
re

 / 
pe

rn
a

Adăugare suprafață de ședere rigidă 

Inserție anterioară oaselor bazinului (3 - 12) 

Inserție pentru reglarea unghiului de înclinare a 
bazinului S  D 

Înălțarea suprafeței de ședere inserție prin 
anterioară 

Dispozitiv unghiular pentru înclinarea anterioară a 
bazinului 

Inserții pentru stabilizarea bazinului S  D 

Inserții laterale pentru bazin (=2) S  D 

Inserții unghiulare exterioare pentru coapse S  D 

Inserții exterioare pentru coapse S  D 

Inserție interioară pentru coapse (= 10) 

Inserție pentru separarea genunchilor (= 10) 

Altele 

Altele 
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Listă de verificare a dispozitivelor de 
suport postural

Descrieți/desenați și notați 
dimensiunile

S
up

ra
fa

ța
 

de
 ș

ed
er

e 
și

 
sp

ăt
ar

ul

Deschidere unghi suprafață de ședere - 
spătar 

Unghi de înclinare suprafață de ședere - 
spătar (înclinarea în spațiu) 

S
pă

ta
ru

l

Adăugare unui spătar solid 

Inserție posterioară pentru bazin  

Spătar cu formă ajustabilă 

Spătar cu tensiune ajustabilă 

Spătar cu unghi de înclinare ajustabil 

Inserții laterale pentru trunchi (= 7) S  D 

Inserții unghiulare laterale pentru trunchi 
(= 7) S  D 

Altele 

M
ăs

uț
a 

/ 
su

po
rtu

ril
e 

de
 b

ra
țe

Măsuță 

Modificarea suporturilor de brațe S  D 

Altele 

Te
tie

re
le Tetieră plată (= 11) 

Tetieră conturată (= 11) 

Altele 

S
up

or
tu

ril
e 

pe
nt

ru
 

pi
ci

oa
re

Inserții plane pentru suportul de picioare S  D 

Inserții unghiulare pentru suportul de 
picioare S  D 

Dispozitive de sprijin pentru gambă S  D 

Altele 

C
en

tu
ril

e

Centură pentru bazin 

Centură pentru gambe 

Centură pentru picior S  D 

Ham pentru umeri 

Altele 
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Pachet de instruire - nivel intermediar

5. Acordul

Semnătură 
utilizator de scaun 
rulant:

Semnătură evaluator:

Semnătură manager furnizor 
servicii de scaune rulante

Prescrierea (selecția) dispozitivelor de suport 
postural - introducere

Există multe modele diferite de dispozitive de suport postural, precum și diverse modalități 
prin care scaunul rulant poate fi modificat astfel încât să ofere utilizatorului suport postural 
suplimentar. Frecvent, pentru un singur utilizator de scaun rulant vom recurge la o combinație 
de dispozitive de suport postural, cu scopul de a furniza suportul general de care acesta are 
nevoie.

Ce este un dispozitiv de suport postural?

Dispozitivul de suport postural (DSP) este un dispozitiv fizic care oferă suport postural 
suplimentar - un element esențial al serviciului de scaune rulante de nivel intermediar. 
Tabelul de dispozitive de suport postural (DSP) (numit în continuare Tabel DSP) și tabelul de 
referințe pentru dispozitivele de suport postural (DSP) (numit în continuare Tabel de referințe 
DSP) de pe următoarele pagini oferă un rezumat al diferitelor dispozitive de suport postural 
incluse în acest program de instruire. În imaginea de mai jos găsiți câteva exemple de 
dispozitive de suport postural .
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Inserție/dispozitiv 
pentru separarea 
genunchilor

Spătar înalt

Inserție laterală 
pentru trunchi

Inserție laterală 
pentru bazin

Ham pentru umeri

Centură pentru picior

Centură pentru bazin

Tetieră

Termeni diferiți
Aceleași dispozitive de suport postural pot avea denumiri diferite, în funcție de furnizorul 
de servicii de scaune rulante, de zonă sau producător. În acest Manual al participantului, 
fiecare dispozitiv de suport postural este denumit cu termeni simpli, descriptivi. În cadrul 
fiecărui serviciu de scaune rulante, personalul și utilizatorii pot folosi termenii cu care sunt 
familiarizați.
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Tabel dispozitive de suport postural (DSP)
Suprafața de ședere / perna

Inserție 
anterioară 

oaselor 
bazinului

Inserție pentru 
reglarea 
unghiului 

de înclinare 
a bazinului 
(unilateral)

Înălțarea 
suprafeței 
de ședere 

prin inserție 
anterioară

Dispozitiv 
unghiular 

pentru 
înclinarea 

anterioară a 
bazinului

Inserții pentru 
stabilizarea 
bazinului

Inserții laterale 
pentru bazin

Suprafața de ședere / perna Suprafața de ședere și spătarul

Inserții 
unghiulare 
exterioare 

pentru coapse

Inserții 
exterioare 

pentru 
coapse

Inserție 
unghiulară 
interioară 

pentru coapse

Inserție/
dispozitiv pentru 

separarea 
genunchilor

Deschiderea 
unghiului dintre 

suprafața de 
ședere și spătar

Unghiul de 
înclinare dintre 
suprafața de 

ședere și spătar
(înclinarea în 

spațiu)

Spătarul

Inserție 
posterioară 
pentru bazin

Spătar cu formă 
ajustabilă

Spătar cu 
tensiune 
ajustabilă

Spătar cu unghi 
de înclinare 

ajustabil

Inserții laterale 
pentru trunchi

Inserții 
unghiulare 

laterale pentru 
trunchi
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Măsuța Tetierele Suporturile pentru picioare

Măsuță Tetieră plată Tetieră 
conturată

Inserții plane 
pentru suportul 

de picioare

Inserții 
unghiulare 

pentru 
suportul de 

picioare

Dispozitiv de sprijin 
pentru gambă

Centurile

Centură pentru 
bazin 

Centură în patru 
puncte pentru 

prevenirea înclinării 
anterioare

Centură pentru 
gambe

Centură pentru 
picioare

Ham pentru 
umeri
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Tabel de referințe pentru dispozitivele de suport al posturii (DSP)

Dispozitiv de suport 
postural

Obiectiv Probarea produsului

Suprafața de ședere / perna

Inserția anterioară 
oaselor bazinului

O inserție anterioară 
oaselor bazinului ajută la:
•	 menținerea bazinului 

în poziția așezat;
•	 prevenirea alunecării 

bazinului înspre 
înainte;

•	 reducerea tendinței de 
adoptare a unei poziții 
„prăbușite”.

Linia de început a inserției 
anterioare oaselor bazinului 
trebuie să fie poziționată chiar în 
fața oaselor bazinului. 

Inserția pentru 
reglarea unghiului de 
înclinare a bazinului 
(unilateral)

Reglarea unghiului de 
înclinare a bazinului 
unilateral, ca în imagine, 
acomodează un șold 
care nu poate fi flectat 
până la atingerea 
poziției neutre de 
ședere (unghiul dintre 
trunchi și coapse este mai 
mare de 90 de grade). 

Gradul de reglare a unghiului de 
înclinare va depinde de unghiul 
șoldului utilizatorului de scaun 
rulant.

Presiunea în zona de contact 
dintre suprafața de ședere și 
oaselor bazinului (inclusiv coapse) 
trebuie să fie distribuită egal pe 
toată suprafața zonei.

Înălțarea suprafeței de 
ședere prin inserție 
anterioară 

Înălțarea suprafeței de 
ședere poate acomoda 
șoldurile care nu pot 
fi extinse până la 
atingerea poziției neutre 
de ședere (unghiul dintre 
trunchi și coapse este mai 
mic de 90 de grade).

Înălțarea suprafeței 
de ședere poate avea 
ca rezultat inclusiv 
reducerea mișcărilor 
necontrolate puternice 
sau a hipertoniei, care 
cauzează rigiditate la 
nivelul corpului. 

Gradul de înălțare a suprafeței 
de ședere va depinde de unghiul 
dintre trunchiul și coapsele 
utilizatorului de scaun rulant.

Presiunea în zona de contact 
dintre suprafața de ședere și 
oaselor bazinului (inclusiv coapse) 
trebuie să fie distribuită egal pe 
toată suprafața zonei.
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Dispozitivul unghiular 
pentru înclinarea 
anterioară a bazinului

O inserție unghiulară cu 
înclinare posterioară, 
plasată sub oasele 
bazinului,este utilăîn 
cazul utilizatorilor de 
scaun rulant cu înclinare 
anterioară flexibilă a 
bazinului.  

Inserția unghiulară 
determină poziționarea 
înspre înapoi a bazinului.

Suprafața dispozitivului unghiular 
pentru înclinarea anterioară a 
bazinului nu trece de linia oaselor 
bazinului și se nivelează sub 
coapse. În vederea furnizării 
unui dispozitiv unghiular pentru 
înclinarea anterioară a bazinului, 
în etapa de evaluare confecționați 
o „machetă” a inserției. Acest lucru 
va permite utilizatorului de scaun 
rulant să simtă efectele pe care le 
poate avea un astfel de dispozitiv. 
Totodată, personalul furnizor 
de servicii de scaune rulante și 
utilizatorul au posibilitatea de a 
găsi unghiul optim de înclinare și 
să stabilească gradul de eficiență 
al dispozitivului.

Inserțiile pentru 
stabilizarea bazinului

Inserția pentru 
stabilizarea bazinului 
este recomandată în 
cazul utilizatorilor de 
scaun rulant care au 
bazinul într-o postură 
vicioasă fixă.
Inserția ajută la: 
•	 creșterea gradului 

de stabilitate a 
utilizatorului de 
scaun rulant;

•	 evitarea exercitării 
unui nivel de 
presiune mai ridicat 
în partea inferioară a 
bazinului.

Inserția se află sub oasele 
superioare ale bazinului și coapse.

Presiunea în zona de contact dintre 
suprafața de ședere și oaselor 
bazinului (inclusiv coapse) trebuie 
să fie distribuită egal pe toată 
suprafața zonei.

Prescrierea unei inserții pentru 
stabilizarea bazinului va implica 
uneori ajustarea suporturilor de 
picioare (unul dintre acestea 
va trebui poziționat mai sus, 
comparativ cu celălalt).

Inserțiile laterale pentru bazin vor 
contribui și la susținerea bazinului 
și ar trebui folosite în cazul oricărei 
persoane care are o inserție pentru 
stabilizarea bazinului.
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Inserțiile laterale 
pentru bazin

Inserțiile laterale pentru 
bazin au ca efect: 
•	 oprirea deplasării 

înspre lateral a 
bazinului atunci 
când scaunul rulant 
este prea lat sau 
când șoldurile sunt 
mai înguste decât 
trunchiul;

•	 reducerea tendinței 
bazinului de a se 
înclina înspre lateral. 

Inserțiile laterale pentru bazin 
trebuie să susțină bine ambele părți 
ale bazinului. 

Rețineți faptul că în cazul copiilor 
de vârstă mică, poziția de ședere 
corectă presupune ca abducția 
la nivelul coapselor să fie mai 
accentuată decât la adulți. Din 
acest motiv, asigurați-vă că inserțiile 
laterale pentru bazin nu au o 
poziție prea avansată și nu forțează 
coapsele utilizatorului de scaun 
rulant copil (în adducție).

Inserțiile unghiulare 
exterioare pentru 
coapse

Inserțiile unghiulare 
exterioare pentru 
coapse ajută la:
•	 menținerea alinierii 

neutre a coapselor;
•	 reducerea tendinței 

membrelor inferioare 
de a aluneca înspre 
interior sau înspre 
exterior.

Atunci când utilizatorul de scaun 
rulant este în repaus sau în 
mișcare, inserțiile unghiulare 
exterioare pentru coapse le susțin 
pe acestea într-o aliniere neutră, 
fără a produce disconfort.

Dacă în continuare coapsele au 
tendința de a aluneca înspre interior 
sau exterior, atunci este nevoie de 
un grad accentuat de suport (vezi 
inserțiile exterioare pentru coapse).

Inserțiile exterioare 
pentru coapse oferă 
un grad ridicat de 
suport, pentru a 
preveni căderea sau 
rotirea înspre exterior 
a membrelor inferioare 
(abducție).

Atunci când utilizatorul de scaun 
rulant este în repaus sau în 
mișcare, inserțiile exterioare pentru 
coapse le susțin pe acestea într-o 
aliniere neutră, fără a produce 
disconfort. 

Presiunea în zona de contact dintre 
inserție și membrele inferioare 
trebuie să fie distribuită egal pe 
toată suprafața zonei. 

Inserția unghiulară 
interioară pentru 
coapse

O inserție unghiulară 
interioară pentru coapse 
contribuie la:

•	 menținerea alinierii 
naturale a coapselor;

•	 reducerea tendinței 
de alunecare înspre 
interior a membrelor 
inferioare (adducție).

Atunci când utilizatorul de scaun 
rulant este în repaus sau în 
mișcare, inserțiile unghiulare 
interioare pentru coapse le susțin 
pe acestea într-o aliniere neutră, 
fără a produce disconfort.

Verificați ca inserția unghiulară 
interioară pentru coapse să nu 
îngreuneze transferul în și din 
scaunul rulant.
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Inserție/dispozitiv 
pentru separarea 
genunchilor

Inserția/dispozitivul pentru 
separarea genunchilor 
înseamnă un grad 
ridicat de suport pentru 
menținerea alinierii neutre 
a coapselor.

Inserția/dispozitivul pentru 
separarea genunchilor 
se recomandă în cazul în 
care coapsele utilizatorului 
de scaun rulant sunt în 
adducție (au tendința de a 
aluneca înspre interior). 

Atunci când utilizatorul de 
scaun rulant este în repaus sau 
mișcare, inserția pentru separarea 
genunchilor susține coapsele 
într-o aliniere neutră, fără a 
produce disconfort.

Presiunea în zona de contact 
dintre genunchii, respectiv 
coapsele utilizatorului și inserție 
trebuie să fie distribuită egal pe 
toată suprafața zonei. 

Inserția/dispozitivul pentru 
separarea genunchilor nu trebuie 
să intre în contact cu zona 
inghinală. Dacă există riscul ca 
bazinul utilizatorului să alunece 
către inserția pentru separarea 
genunchilor, furnizați o inserție 
anterioară oaselor bazinului și o 
centură pentru bazin.

Suprafața de ședere și spătarul

Deschiderea unghiului 
dintre suprafața de 
ședere și spătar

Deschiderea (creșterea) 
unghiului dintre suprafața 
de ședere și spătar este 
recomandată atunci 
când este vorba despre 
utilizatori de scaun rulant 
cu înclinare posterioară 
fixă a bazinului sau cu 
șolduri fixe.

Unghiul crescut 
acomodează postura fixă 
și oferă un grad ridicat 
de suport, pentru mai 
mult confort și pentru 
prevenirea schimbărilor 
posturale ulterioare. 

Contactul cu oasele bazinului, cu 
partea posterioară a bazinului, 
respectiv cu partea inferioară și 
superioară a spatelui trebuie să fie 
egal. Acest lucru poate însemna 
o conturare a spumei/ buretelui, 
pentru a oferi suportul corect și 
contactul corespunzător.

Atunci când crește unghiul dintre 
suprafața de ședere și spătar, este 
important să prevenim alunecarea 
înspre înainte a utilizatorului 
de scaun. Această alunecare 
determină riscul apariției 
escarelor.
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Înclinarea suprafeței 
de ședere și 
a spătarului 
(înclinare în spațiu)

Înclinarea unitară a 
suprafeței de ședere și a 
spătarului contribuie la:
•	 alinierea capului și 

a părții superioare 
a trunchiului, după 
acomodarea unei 
posturi vicioase fixe 
a trunchiului,atunci 
când, în continuare, 
se exercită presiune 
asupra capului;

•	 alinierea capului și 
a părții superioare a 
trunchiului în cazul 
utilizatorilor de scaun 
rulant cu trunchiul 
foarte instabil.

Înclinarea unitară a suprafeței 
de ședere și a spătarului se 
recomandă doar atunci când alte 
suporturi pentru bazin și trunchi 
s-au dovedit ineficiente.

Observați cu atenție efectele 
înclinării pentru a determina 
cel mai bun unghi și gradul de 
eficiență al acestuia.

În poziția finală de înclinare, 
utilizatorul de scaun rulant trebuie 
să stea confortabil, iar bazinul 
trebuie să se afle cât mai aproape 
de poziția neutră de ședere, pe cât 
posibil. 

Spătarul

Inserția posterioară 
pentru bazin

Sprijină partea superioară 
a bazinului, pentru a-l 
menține drept.

Inserția posterioară pentru 
bazin se furnizează de 
regulă împreună cu o 
inserție anterioară oaselor 
bazinului, eventual cu o 
centură pentru bazin. 

Inserția posterioară pentru bazin 
trebuie să ofere un grad ridicat 
de suport în zona posterioară a 
bazinului, la nivelul crestei iliace 
postero-superioare și să mențină 
bazinul în poziția neutră de 
ședere. 

Verificați nivelul de presiune 
exercitat asupra vertebrei dintre 
cele două creste iliace postero-
superioare. Nivelul de presiune nu 
trebuie să fie ridicat.
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Spătarul cu formă 
ajutabilă

Forma spătarului se ajustează 
pentru o mai bună susținere 
a trunchiului în poziția neutră 
de ședere (curburi fiziologice 
) sau pentru a acomoda 
posturile non-neutre ale 
trunchiului.

Există mai multe modalități de 
ajustare a formei spătarului, 
inclusiv:
•	 modificarea materialului 

textil al spătarului și 
adăugarea unei inserții 
posterioare pentru bazin 
(prima imagine);  

•	 prin adăugarea la partea 
solidă a spătarului a 
unui element (spătar 
suplimentar) din spumă/
burete cu contur; 

•	 utilizarea unui spătar cu 
tensiune ajustabilă (a 
doua imagine).

După ajustare, presiunea 
în zona de contact dintre 
spătar și partea inferioară, 
mediană, respectiv superioară 
a trunchiului trebuie să fie 
distribuită egal pe toată 
suprafața zonei.

Dacă este posibilă atingerea 
posturii neutre, spătarul 
trebuie să susțină bazinul 
în poziția așezat, precum 
și curburile fiziologice ale 
trunchiului. 

Dacă nu este posibilă 
atingerea unei posturi complet 
neutre, spătarul trebuie să 
susțină utilizatorul într-o 
poziție în care bazinul se află 
cât mai aproape de poziția 
neutră, în limita posibilităților.

Spătarul cu reglare a 
tensiunii
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Înclinarea spătarului Înclinarea spătarului este utilă 
în cazul:
• șoldurilor ce nu pot fi flectate 

pentru atingerea poziției neutre 
de ședere (unghiul dintre 
coapse și trunchi este mai 
mare de 90 de grade); 

• prezenței înclinării posterioare 
fixe a bazinului; 

• posturii fixe  a părții inferioare a 
trunchiului.

• trunchiului fix cu orientare 
înspre înainte (cifoză);

• în care este necesară alinierea 
trunchiului și a capului.   

Inserția anterioară oaselor 
bazinului, centura pentru 
bazin și/sau inserția 
unghiulară în partea frontală 
a pernei previn alunecarea 
înspre înainte. 

Verificați dacă înclinarea 
spătarului susține corpul de 
așa manieră încât părțile 
acestuia sunt aliniate cât mai 
mult posibil.

Asigurați-vă că presiunea din 
zona de contact dintre trunchi 
și spătar este distribuită egal 
pe toată suprafața zonei.

Verificați ca utilizatorul de 
scaun rulant să nu alunece 
înspre înainte. Inserția 
anterioară oaselor bazinului, 
centura pentru bazin și/sau 
inserția unghiulară în partea 
frontală a pernei previn 
alunecarea înspre înainte. 

Inserțiile laterale 
pentru trunchi

Inserțiile laterale pentru 
trunchi oferă un grad ridicat 
de suport pentru a menține 
trunchiul pe linia mediană a 
spătarului.  

În cazul în care se utilizează o 
inserție laterală pentru trunchi, 
aceasta va fi obligatoriu 
însoțită de o inserție pentru 
partea opusă a trunchiului.

Inserțiile laterale pentru 
trunchi trebuie să fie situate 
întotdeauna cu cel puțin 
50 mm mai jos de axila 
utilizatorului și să nu fie mai 
late decât este necesar.

Presiunea din zona de contact 
dintre trunchi și inserție trebuie 
să fie distribuită egal pe toata 
suprafața zonei. Dacă este 
nevoie de un grad ridicat de 
suport, măriți dimensiunea 
inserției, pentru o distribuire 
corectă a presiunii și asigurați-
vă că inserția este acoperită în 
întregime, astfel încât trunchiul 
să fie protejat.

Inserțiile laterale pentru 
trunchi trebuie să fie cât mai 
subțiri, pentru a nu reduce 
libertatea de mișcare la nivelul 
brațelor. 
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Inserțiile unghiulare 
laterale pentru trunchi

Furnizează un grad 
de suport mai redus, 
menținând trunchiul 
utilizatorului pe linia 
mediană a spătarului. 
Acestea sunt utile atunci 
când gradul de suport 
necesar nu este unul 
accentuat. 

Inserțiile unghiulare laterale pentru 
trunchi contribuie la menținerea 
utilizatorului de scaun rulant într-o 
postură simetrică (trunchiul pe linia 
mediană a spătarului).

Inserțiile unghiulare trebuie să fie 
situate sub axilă și să nu fie mai 
late decât este necesar.

Inserții laterale pentru 
trunchi folosite cu 
inserții laterale pentru 
bazin

Inserțiile laterale pentru 
trunchi și inserțiile laterale 
pentru bazin pot fi folosite 
împreună cu scopul de 
a furniza suport acelor 
utilizatori care au trunchiul 
curbat înspre lateral 
(scolioză). 

Inserțiile sunt ajustate 
pentru a oferi suport 
în partea superioară a 
curburii, la apexul curburii 
(în partea opusă) și în 
partea inferioară a curburii. 

Sunt necesare inserții 
laterale de ambele părți 
ale bazinului, pentru 
a-l menține în centrul 
suprafeței de ședere. 

Furnizarea de suport 
pentru atingerea poziției 
neutre de ședere în cazul 
unei persoane cu scolioză 
flexibilă poate contribui la 
corectarea unui aflat în 
poziție vicioasă.

Dacă postura de ședere este 
flexibilă, este posibil ca utilizatorul 
de scaun rulant să poată menține 
poziția neutră de ședere. Dacă 
postura de ședere este fixă, 
furnizați suport pentru atingerea 
unei poziții cu bazinul cât mai 
aproape de poziția neutră de 
ședere, fără a crea disconfort.

Asigurați-vă că presiunea în 
zona de contact dintre spatele 
utilizatorului și fiecare inserție este 
distribuită egal. Verificați dacă 
există puncte în care se exercită 
o presiune ridicată. Dacă este 
nevoie de un grad ridicat de suport, 
măriți dimensiunea inserției pentru 
a distribui presiunea exercitată 
și asigurați-vă că inserția este 
acoperită în întregime, pentru 
protejarea trunchiului.

Suportul posterior 
conturat

Suportul posterior conturat pentru spate poate fi folosit ca 
dispozitiv de suport postural sau pentru acomodarea diferitelor 
posturi ale trunchiului, inclusiv orientarea înspre înainte a 
trunchiului sau trunchiul curbat. 

Suportul pentru spate este atașat de cadrul scaunului rulant prin 
dispozitive de fixare sau curele. 

Această opțiune nu este prezentată în cadrul pachetului de 
instruire de nivel intermediar.
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Măsuța

Măsuța Măsuțele sunt utile în 
diverse moduri:

•	 oferă suport pentru 
brațe, ceea ce reduce 
tendința trunchiului de 
a fi tras în jos și înspre 
înainte, sub acțiunea 
greutății brațelor;

•	 oferă utilizatorului 
de scaun rulant o 
suprafață pentru 
lucru/joacă, situată în 
proximitatea sa. 

De obicei, măsuțele sunt 
poziționate chiar deasupra 
nivelului coatelor. Ele pot fi 
poziționate la un nivel puțin mai 
înalt dacă obiectivul este ca 
furnizarea de suport postural 
suplimentar. 

Măsuțele nu trebuie folosite pentru 
„fixarea” corpului utilizatorului în 
scaunul său rulant. Măsuța nu 
trebuie să exercite niciun fel de 
presiune asupra utilizatorului.

Tetiera

Tetiera plată Tetiera plată este utilă 
pentru poziționarea 
capului și oprește 
căderea înspre înapoi a 
acestuia.

Tetiera trebuie să ofere suport 
corespunzător în timp ce 
utilizatorul de scaun rulant este în 
repaus și/sau mișcare. 

Tetiera trebuie să intre în contact 
cu capul utilizatorului de scaun 
rulant la baza craniului (occiput).

Verificați dacă tetiera oferă suport 
respectând alinierea corectă. 
Asigurați-vă că nu impune capului 
o orientare înspre înainte și că 
nu permită alunecarea acestuia 
înspre înapoi. 

Evitați poziționarea oricărui tip de 
suport în partea frontală a capului 
utilizatorului. 

Tetieră conturată Gradul de suport oferit 
de tetiera conturată este 
mai ridicat comparativ cu 
tetiera plată, deoarece 
urmează linia de la baza 
craniului utilizatorului de 
scaun rulant. 
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Dispozitivele de sprijin pentru picioare

Inserțiile plane pentru 
suportul de picioare

Inserția plană pentru suportul de picioare 
poate fi folosită atunci când unul sau 
niciunul dintre picioare nu poate ajunge 
la suportul de picioare (iar suporturile de 
picioare au fost plasate în cea mai înaltă 
poziție posibilă).

Verificați dacă 
presiunea în zona 
de contact dintre 
picioare și suportul 
de picioare este 
distribuită egal.

Inserțiile unghiulare 
pentru suportul de 
picioare

Inserția unghiulară pentru suportul de 
picioare poate fi folosită pentru susținerea 
posturilor fixe non-neutre a picioarelor. 

Inserția unghiulară pentru suportul 
de picioare poate preveni apariția 
modificărilor de postură la nivelul 
gleznelor.

Scopul inserțiilor unghiulare pentru 
suportul de picioare este extinderea zonei 
de contact dintre suportul de picioare și 
picioarele utilizatorului de scaun rulant. 

Majoritatea inserțiilor unghiulare 
pentru suportul de picioare sunt create 
individual, în funcție de gradul de suport 
necesar la nivelul picioarelor utilizatorului. 

Dispozitivele de sprijin 
pentru gambe

Pentru susținerea posturilor non-neutre 
ale gambelor putem folosi diverse 
dispozitive de sprijin pentru gambe. 
Acestea sunt utile și în cazul în care 
genunchii utilizatorului nu pot fi flectați 
la 90 de grade (unghiul dintre trunchi și 
coapse este mai mare de 90 de grade).

Diverse soluții și 
modalitatea de 
probare a acestora 
vor fi abordate 
în sesiunea 
de pregătire a 
produsului (a 
scaunului rulant)
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Centurile

Centura pentru bazin Contribuie la menținerea 
bazinului în poziția 
corespunzătoare. Este 
recomandat în special în 
cazul persoanelor care au 
mișcări necontrolate și/sau 
al căror corp are tendința 
de a aluneca înspre 
înainte în timpul utilizării 
scaunului rulant.  

Centura pentru bazin este 
folosită frecvent împreună 
cu inserția anterioară 
oaselor bazinului și cu 
inserția posterioară pentru 
bazin. 

Presiunea în zona de contact 
dintre centura pentru bazin și 
bazinul utilizatorului de scaun 
trebuie să fie distribuită egal. Nu 
trebuie să existe puncte în care 
presiune exercitată să fie mai 
ridicată. Este importantă stratul de 
protecție în zonele unde centura 
intră în contact cu coapsele 
utilizatorului.  
Poziția unde se atașează centura 
de corpul utilizatorului de scaun 
rulant va afecta unghiul format și 
orientarea centurii.

Unghiul poate fi între 45 și 90 de 
grade. Valoarea ideală a acestuia 
va depinde de nevoile utilizatorului 
de scaun rulant. 
La evaluare, discutați întotdeauna 
cu utilizatorul și, dacă este posibil, 
testați unghiul centurii pentru 
bazin împreună cu acesta, pentru 
a stabili poziția cea mai eficientă și 
mai confortabilă.



Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel intermediar. Manualul participantului
Pagina 103

    Manualul participantului
    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Centura în patru 
puncte pentru 
prevenirea înclinației 
anterioare a bazinului

Centura în patru puncte 
oferă suport utilizatorilor 
cu înclinație anterioară 
a bazinului. Centura 
contribuie la situarea 
bazinului într-o poziție 
de ședere mai apropiată 
de cea neutră sau la 
prevenirea accentuării 
înclinației anterioare a 
bazinului.

Această centură poate 
fi folosită împreună cu 
inserția unghiulară pentru 
prevenirea înclinației 
anterioare, plasată 
sub oasele bazinului 
utilizatorului. 

Rețineți că centura este atașată 
de cadrul suprafeței de ședere, 
iar în partea posterioară de cadrul 
spătarului.

Centura nu trebuie să alunece în 
sus pe abdomenul utilizatorului de 
scaun rulant. 

Este important ca orice centură 
care oferă suport la nivelul 
ambelor creste iliace antero-
superioare să fie acoperită cu strat 
de protecție, pentru a reduce riscul 
apariției escarelor.

Centura pentru gambe Centura pentru gambe contribuie la prevenirea alunecării 
înspre înapoi a gambelor utilizatorului de scaun rulant. 

Uneori, aceste centuri sunt incluse în opțiunile standard ale 
scaunului rulant.
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Diferitele tipuri de centuri pentru picioare ajută la stabilizarea picioarelor utilizatorului de 
scaun rulant și previn alunecarea înspre înainte sau înspre înapoi a acestora.

Centurile pentru picior 
–în spatele călcâiului

Centura situată în spatele 
călcâiului contribuie la 
prevenirea alunecării înspre 
înapoi a piciorului. Aceasta 
poate fi folosită împreună 
cu o centură pentru gambe, 
pentru un grad de suport mai 
ridicat. 

Centurile pentru picioare 
trebuie să exercite un nivel 
de presiune egal și să fie 
acoperite cu un strat care să 
protejeze picioarele, în special 
în cazul în care utilizatorul 
de scaun rulant nu poartă 
încălțăminte. 

Centurile pentru picior 
–la nivelul gleznei

Centura pentru picior la 
nivelul gleznei previne 
alunecarea înspre înainte 
a piciorului și împiedică 
ridicarea călcâiului.

Centurile pentru picior 
- peste picior

Centura pentru picior 
situată peste acesta previne 
ridicarea degetelor.
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Hamul pentru umeri Hamul pentru umeri 
contribuie la menținerea 
trunchiului în poziție corectă 
în cazurile în care suportul 
pentru bazin, suportul pentru 
trunchi, precum și înclinarea 
suprafeței de ședere și 
a spătarului nu au avut 
rezultate. 

Hamul pentru umeri din 
imagine are o centură pentru 
piept, care oferă suport 
suplimentar. Centura pentru 
piept ajută la menținerea în 
poziția corectă a hamurilor 
pentru umeri.

Hamul pentru umeri trebuie 
folosit întotdeauna împreună 
cu o centură pentru bazin. 

Nu veți prescrie niciodată 
un ham pentru umeri fără a 
prescrie și o centură pentru 
bazin. În cazul în care hamul 
pentru umeri se folosește fără o 
centură pentru bazin, trunchiul 
utilizatorului de scaun rulant 
poate aluneca, iar centura 
poate cauza strangularea. 

Verificați dacă există un strat 
de protecție în locul în care 
hamul trece peste umărul 
utilizatorului de scaun rulant.

Centura pentru piept (ca în 
imagine) ajută la menținerea 
în poziție corectă a hamului 
pentru umeri. 

Hamul pentru umeri trebuie 
fixat la nivelul umerilor sau mai 
sus. Astfel se evită exercitarea 
unei forțe descendente asupra 
umerilor utilizatorului.

Înregistrarea în formularul de prescriere (selecție) – nivel 
intermediar a informațiilor referitoare la dispozitivele de suport 
postural

Obiectivul formularului de prescriere (selecție) - nivel intermediar este să ofere personalului 
furnizor de servicii de scaune rulante care pregătește produsul informații cu privire la:
•	 tipul, dimensiunea și configurația scaunului rulant (abordate în secțiunile anterioare);
•	 tipul și dimensiunea pernei (abordate în secțiunile anterioare);
•	 dispozitivele de suport postural sau modificările necesare.

Cu cât informațiile din formularul de prescriere (selecție) a scaunului rulant – nivel 
intermediar sunt mai detaliate, cu atât mai eficientă va fi pregătirea scaunului rulant pentru 
prima probare.

Din cauză că pot exista multe aspecte referitoare la dispozitivele de suport postural 
prescrise, secțiunea „Dispozitivele de suport postural și modificările necesare” este partea 
cea mai complexă din formularul de prescriere (selecție) - nivel intermediar. 

Personalul furnizor de servicii de scaune rulante poate folosi această secțiune a formularului 
de prescriere – nivel intermediar pentru următoarele aspecte:
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Pachet de instruire - nivel intermediar

•	 pentru a alege dispozitivele de suport postural pe care intenționează să le prescrie/aleagă, 
folosind lista de dispozitive. De asemenea, există un spațiu unde pot fi notate și alte tipuri 
de dispozitive de suport postural („Altele”);

•	 pentru a face schițe peste imaginile din formular, astfel încât să fie înregistrate forma și 
dimensiunile dispozitivelor de suport postural prescrise (selectate);

•	 pentru a nota orice informație sau schiță suplimentară.

Observație: Formularul de prescriere (selecție) - nivel intermediar nu prezintă neapărat 
modul în care dispozitivele de suport postural trebuie confecționate. Acest aspect poate 
fi decis în urma discuțiilor dintre personalul furnizor de servicii de scaune rulante care 
pregătește scaunul rulant și cel care a efectuat evaluarea. 

Următoarele două exemple arată modul de completare al 
secțiunii „Dispozitivele de suport postural și modificările 
necesare” din formularul de prescriere (selecție) a 
scaunului rulant -nivel intermediar (dimensiunile nu sunt 
incluse)
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Listă de verificare a 
dispozitivelor de suport postural

Descrieți/desenați și notați dimensiunile

S
up

ra
fa

ța
 d

e 
șe

de
re

 / 
pe

rn
a

Adăugare suprafață de 
ședere rigidă 

Inserție anterioară oaselor 
bazinului (3 - 12)

Inserție pentru reglarea 
unghiului de înclinare a 
bazinului

S  D 

Înălțare suprafață de 
ședere prin inserție  
anterioară



Dispozitiv unghiular 
pentru înclinarea 
anterioară a bazinului



Inserții pentru stabilizarea 
bazinului S  D 

Inserții laterale pentru 
bazin (=2) S  D 

Inserții unghiulare 
exterioare pentru coapse S  D 

Inserții exterioare pentru 
coapse S  D 

Inserție unghiulară 
interioară pentru coapse 
(= 10)



Inserție/dispozitiv pentru 
separarea genunchilor (= 
10)



Altele 

Altele 

S
up

ra
fa

ța
 d

e 
șe

de
re

 ș
i 

sp
ăt

ar
ul

Deschidere unghi 
suprafață de ședere - 
spătar



Înclinare suprafață de 
ședere și spătar (înclinare 
în spațiu)
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Pachet de instruire - nivel intermediar

S
pă

ta
ru

l 

Adăugare suprafață de 
ședere rigidă 

Inserție posterioară 
pentru bazin (=9) 

Spătar cu formă ajustabilă 

Spătar cu tensiune 
ajustabilă 

Înclinare spătar 

Inserții laterale pentru 
trunchi (=7) S D 

Inserții unghiulare laterale 
pentru trunchi (=7) L  D 

Altele 

M
ăs

uț
ă 

/ 
co

tie
re

Măsuță 

Modificarea suporturilor 
de brațe S  D 

Altele 

Te
tie

re
le

Tetieră plată (= 11) 

Tetieră conturată (= 11) 

Altele 

S
up

or
tu

ril
e 

m
em

br
el

or
 in

fe
rio

ar
e

Inserții plane pentru 
suportul de picioare S  D 

Inserții unghiulare pentru 
suportul de picioare S D 

Dispozitive de sprijin 
pentru gambă S  D 

Altele 

C
en

tu
ril

e

Centură pentru bazin

Centură pentru gambe 

Centuri pentru picior S  D 

Ham pentru umeri 

Altele 
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Prescrierea (selecția) dispozitivelor de suport 
postural pentru stabilizarea bazinului

Mai multe tipuri de dispozitive de suport postural sunt folosite pentru a furniza suport bazinului. 
Este important de reținut faptul că, deși dispozitivele de suport postural pot fi folosite individual, 
de cele mai multe ori se apelează la mai multe tipuri de astfel de dispozitive. Această secțiune 
prezintă câteva probleme posturale ale bazinului, precum și soluțiile identificate, cu ajutorul 
dispozitivelor de suport postural. 

Stabilizarea bazinului este primul și cel mai important 
pas în a ajuta utilizatorul de scaun rulant să mențină 
poziția așezat
o Atunci când bazinul nu este în poziția corectă, survin schimbări de postură la nivelul 

trunchiului și al șoldurilor.

o Din acest motiv, susținerea sau stabilizarea bazinului este cel mai important pas în a 
ajuta utilizatorul scaunului rulant să mențină poziția așezat. 

o Suportul oferit la nivelul bazinului poate reduce nevoia de suport postural suplimentar la 
nivelul unei alte părți a corpului. 

Problemă: Înclinarea posterioară a 
bazinului și/sau tendința bazinului de a 
aluneca înspre înainte
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Suport necesar

Pentru a contracara înclinarea posterioară și pentru a 
situa bazinul într-o poziție mai apropiată de cea neutră de 
ședere, de obicei este nevoie de furnizarea de suport la 
nivelul a două zone:

o partea posterioară a bazinului, la nivelul crestei iliace 
postero-superioare;

o partea frontală a bazinului, la nivelul oaselor bazinului 
(tuberozităților ischiale).

Soluțiile oferite de dispozitivele de suport 
postural

Inserția anterioară oaselor bazinului oferă suport în 
partea anterioară a oaselor bazinului și contribuie la:
•	 menținerea în echilibru a bazinului;
•	 prevenirea alunecării înspre înainte a bazinului;
•	 reducerea tendinței de a avea o postură „prăbușită”.

Inserția anterioară oaselor bazinului este plasată exact 
înaintea oaselor bazinului.

Inserția posterioară pentru bazin furnizează suport 
în partea superioară a bazinului (la nivelul crestei iliace 
postero-superioare) și ajută la menținerea în echilibru a 
bazinului. 

Inserția anterioară oaselor bazinului și inserția posterioară 
pentru bazin sunt folosite împreună în mod frecvent, 
pentru ca utilizatorii de scaun rulant să poată menține 
bazinul în echilibru și pentru un grad mai ridicat de 
stabilitate.

Centura pentru bazin reprezintă un suport suplimentar 
în cazul utilizatorilor de scaune rulante care au mișcări 
necontrolate și/sau la care există tendința de alunecare 
înspre înainte. Centura pentru bazin menține bazinul în 
poziție, astfel încât inserția anterioară oaselor bazinului 
și inserția posterioară pentru bazin să furnizeze suportul 
necesar.
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Problemă: Înclinarea laterală a bazinului 
(bazin fix inegal)

Suport necesar

Este necesară furnizarea de suport sub oasele 
superioare ale bazinului și sub coapse pentru:
•	 creșterea stabilității utilizatorului de scaun rulant;
•	 evitarea exercitării unui nivel de presiune ridicat la 

nivelul părții inferioare a bazinului.

Soluțiile oferite de dispozitivele de suport postural
Inserția pentru stabilizarea bazinului are ca 
rezultat:

•	 creșterea stabilității utilizatorului de scaun rulant;
•	 evitarea exercitării unui nivel de presiune prea 

mare la nivelul părții inferioare a bazinului. 

Inserțiile laterale pentru bazin sprijină bazinul și 
sunt necesare ori de câte ori se recomandă o inserție 
pentru stabilizarea bazinului. 
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Problemă: Bazinul este 
orientat înspre lateral

În mod frecvent, această situație 
este asociată altor probleme 
posturale. În cele două imagini 
puteți observa:

•	 utilizatorul de scaun rulant din 
exemplul precendent, cu bazinul 
situat în înclinare laterală (bazin 
fix inegal), orientat înspre 
stânga; 

•	 o persoană cu o curbură 
laterală a coloanei vertebrale, 
având, de asemenea, bazinul 
orientat înspre stânga. 

Suport necesar

Suportul necesar poate fi oferit din lateral, la nivelul ambelor 
șolduri.

Soluțiile oferite de dispozitivele 
de suport postural

Inserțiile laterale pentru bazin.
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Furnizarea de inserții laterale pentru bazin în cazul utilizatorilor de 
scaun rulant copii

Atunci când se află în poziția așezat, gradul de abducție al 
coapselor copiilor de vârstă mică trebuie să fie mai accentuat decât în cazul adulților. 

Acest lucru este important pentru sănătatea și dezvoltarea articulațiilor șoldului. 

În consecință, este esențial ca inserțiile laterale pentru bazin să nu forțeze apropierea 
(adducția) la nivelul coapselor copiilor.

Problemă: Înclinarea anterioară a bazinului 
(bazinul orientat înspre înainte) 

Suport necesar

Există două modalități de a oferi suport:
o prin suport poziționat în fața bazinului (creasta 

iliacă antero-superioară), forța exercitată fiind 
orientată înspre partea posterioară;

o prin imprimarea unei mișcări înspre înapoi a 
bazinului, schimbând unghiul suprafeței de ședere, 
sub oasele bazinului.
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Soluțiile oferite de dispozitivele de suport 
postural

Dispozitivul unghiular pentru înclinarea anterioară 
a bazinului determină bazinul să fie orientat mai mult 
către partea posterioară a scaunului rulant, spre spătar. 
Suprafața acestui tip de inserție trebuie să ajungă până 
la linia din fața oaselor bazinului și să fie la același nivel 
sub coapsele utilizatorului.
Centura în patru puncte pentru prevenirea 
înclinației anterioare a bazinului oferă suport în 
partea superioară și anterioară a bazinului, încurajând 
atingerea unei poziții de ședere mai apropiate de cea 
neutră.

Prescrierea (selecția) dispozitivelor de suport 
postural pentru sprijinirea șoldurilor

Este important de reținut faptul că orice postură fixă/non-neutră a șoldurilor, dacă nu este 
acomodată, va afecta postura bazinului.

Sprijinirea șoldurilor 

Problemă: Unul dintre șolduri nu poate fi flectat până la atingerea poziției 
neutre de ședere (unghiul dintre coapse și trunchi este mai mare de 90 de 
grade)  

Soluția temporară pentru această problemă este plasarea unei inserții (spumă/burete) sub 
ambele oase ale bazinului și sub coapsa care nu atinge poziția neutră.
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Soluțiile oferite de dispozitivele de suport postural

Inserția pentru reglarea unghiului de înclinare a 
bazinului (unilateral) - Acest suport poate fi încorporat 
pernei pentru acomodarea un șold care nu poate fi flectat 
pentru atingerea poziției neutre de ședere (unghiul dintre 
trunchi și coapse este mai mare de 90 de grade).

Observație: Soluția permanentă este o tăietură unghiulară pe 
partea unde se află șoldul care nu poate fi flectat până în 
poziția neutră. Unghiul tăieturii din spumă/burete va depinde 
de unghiul șoldului utilizatorului de scaun rulant - deci, acest 
aspect trebuie verificat la evaluare.

Observație: Perna include o inserție anterioară oaselor 
bazinului.

Problemă: Niciunul dintre șolduri nu poate 
fi flectat până la atingerea poziției neutre 
de ședere (unghiul dintre coapse și trunchi 
este mai mare de 90 de grade)

Soluția temporară pentru această problemă este 
plasarea unei inserții (burete/spumă) sub ambele 
oase ale bazinului. Totuși, aceasta nu poate fi o soluție 
permanentă, deoarece utilizatorul de scaun rulant va 
avea tendința de a aluneca înspre înainte în scaunul 
rulant.

Soluțiile oferite de dispozitivele de suport postural

Deschiderea unghiului dintre suprafața de ședere 
și spătar va crește unghiul dintre trunchi și coapse. 
Unghiul dintre suprafața de ședere și spătar va depinde 
de unghiul format de trunchiul și coapsele utilizatorului 
de scaun rulant - acest aspect trebuie determinat pe 
parcursul evaluării.

O posibilă soluție permanentă este inserția anterioară 
oaselor bazinului și centura pentru bazin, care ar 
opri alunecarea înspre înainte a utilizatorului de scaun 
rulant.  
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Problemă: Unul sau niciunul dintre șolduri nu poate fi extins până 
atingerea poziției neutre de ședere (unghiul dintre trunchi și coapse este 
mai mic de 90 de grade)

Soluția temporară pentru această problemă este plasarea unei inserții (unghiulare, din 
spumă rigidă/burete rigid) sub șoldul care nu poate fi extins până la atingerea poziției neutre 
de ședere (unghiul dintre trunchi și coapse este mai mic de 90 de grade).

Soluțiile oferite de dispozitivele de suport postural

Înălțarea suprafeței de ședere prin inserție anterioară 
– o potențială soluție permanentă este ridicarea suprafeței 
de ședere prin inserție anterioară/plasarea unei inserții 
unghiulare în partea anterioară oaselor bazinului/sub 
coapse. Astfel se reduce unghiul dintre suprafața de ședere 
și spătar. Gradul de ridicare a suprafeței anterioare de 
ședere va depinde de unghiul dintre trunchiul și coapsele 
utilizatorului - acest lucru trebuie determinat pe parcursul 
evaluării.

Observație: Ambele oase ale bazinului trebuie să fie 
poziționate pe o suprafață plană.

Reducerea mișcărilor necontrolate, a hipertoniei și a spasticității

În cazul unor utilizatori de scaune rulante, înălțarea 
părții anterioare a suprafeței de ședere pentru reducerea unghiului format de trunchi și 
coapse la nivelul șoldurilor, cu alterarea poziției neutre de ședere, contribuie la reducerea 
mișcărilor necontrolate, a hipertoniei și a spasticității.

Rețineți! Marginea inserției unghiulare trebuie să fie tot timpul în partea anterioară a oaselor 
bazinului. Oasele bazinului trebuie să fie poziționate pe o suprafață plană. 
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Prescrierea (selecția) dispozitivelor de suport 
postural pentru sprijinirea trunchiului

Este esențial să începem întodeauna prin identificarea metodei de stabilizare a bazinului, 
apoi a trunchiului. În multe cazuri, problemele posturale ale trunchiului pot fi soluționate sau 
ameliorate dacă bazinul beneficiază de un sprijin adecvat.

Stabilizarea trunchiului
Problemă: Postură „prăbușită”, trunchi orientat 
înspre înainte și bazin în înclinare posterioară 

Suportul necesar

•	 Suport pentru situarea bazinului într-o poziție cât mai apropiată 
de cea neutră de ședere, în măsura în care acest lucru este 
posibil.

•	 Suport furnizat de spătar, care acomodează curburile 
fiziologice ale coloanei vertebrale.

•	 Uneori este necesară furnizarea de suport în partea anterioară 
a trunchiului.

Soluțiile oferite de dispozitivele de suport postural

•	 Suportul pentru bazin este furnizat utilizând:

– inserția anterioară oaselor bazinului;

– inserția posterioară pentru bazin;

– centura pentru bazin (nu este tot timpul necesară);

– inserțiile laterale pentru bazin (nu sunt întotdeauna 
necesare);

•	 Suportul oferit de spătar înseamnă:

– ajustarea formei spătarului - pentru a oferi spațiu 
trunchiului și pentru a permite coloanei vertebrale să 
urmeze curburile fiziologice. Un spătar mai înalt ar 
împinge înspre înainte utilizatorul de scaun rulant. 
Această modificare a formei spătarului este parte a soluției 
identificate în acest caz.
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Gradul de suport postural suplimentar poate fi crescut folosind:

•	 măsuța - o măsuță înseamnă suport suplimentar pentru ca 
utilizatorul să poată menține o postură corectă a trunchiului.

•	 hamul pentru umeri–pentru utilizatorii care au tendința de a 
obosi repede sau al căror trunchi cade înspre înainte. 

•	 înclinarea suprafeței de ședere și a spătarului–atunci 
când folosirea altor dispozitive de suport postural nu ajută 
la menținerea poziției așezat de către utilizatorul de scaun 
rulant, înclinarea suprafeței de ședere și a spătarului poate fi 
o potențială soluție.  

Spătarul trebuie să urmeze curburile fiziologice ale coloanei vertebrale
Un spătar drept, neînclinat,fără contururile necesare acomodării 
curburilor fiziologice ale coloanei vertebrale, va determina, de 
obicei, următoarele:

•	 orientarea înspre înainte a părții superioare a trunchiului;

•	 mișcarea înspre înainte a bazinului utilizatorului, astfel 
încât utilizatorul să se poată sprijini de spătar.

Din păcate, multe scaune rulante standard sunt echipate cu un 
spătar drept. În consecință, sunt necesare anumite modificări în 
vederea susținerii utilizatorului de scaun rulant într-o poziție neutră 
confortabilă pentru acesta. 

Problemă:  Postură „prăbușită”, bazin aflat în 
înclinare posterioară fixă și trunchi orientat înspre 
înainte

Suport necesar

•	 Suport pentru situarea bazinului într-o poziție cât mai apropiată 
de cea neutră de ședere, în măsura în care acest lucru este 
posibil.

•	 Suport furnizat de spătar pentru a susține trunchiul cât mai 
aproape de poziția neutră de ședere și pentru alinierea capului 
(creșterea capacității utilizatorului de a privi drept înainte) 

Soluțiile oferite de dispozitivele de suport postural
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Soluțiile depind de gradul de acomodare necesar și de tipurile de 
scaune rulante disponibil. Mai jos sunt prezentate câteva sugestii: 

•	 Suportul pentru bazin este furnizat utilizând:

•	 inserția anterioară oaselor bazinului;

•	 inserția posterioară pentru bazin ȘI deschiderea unghiului 
dintre suprafața de ședere și spătar pentru a acomoda și 
susține înclinarea posterioară fixă a bazinului;

•	 centură pentru bazin (nu este întotdeauna necesară);

•	 Suportul oferit de spătar înseamnă:

– spătar cu unghi de înclinare ajustabil - pentru a oferi 
spațiu curburii fixe a trunchiului. Acest lucru poate duce la 
o mai bună alinierea a capului și gâtului. Această soluție 
este adecvată și pentru înclinarea fixă posterioară a 
bazinului. (Observație: fiecărui spătar rigid i se va adăuga 
burete/spumă cu căptușeală).

– ajustarea formei spătarului - pentru a oferi suficient 
spațiu trunchiului și pentru a permite coloanei vertebrale 
să urmeze curburile fiziologice.

Gradul de suport postural suplimentar poate fi crescut folosind:

– măsuța; 

– hamul pentru umeri;

– înclinarea suprafeței de ședere și a spătarului.

Ordinea de abordare a soluțiilor de suport postural este următoarea
Bazin și șolduri  Trunchi  Cap și gât  Membre inferioare
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Problemă: Trunchiul se înclină sau are tendința 
de a cădea înspre lateral

Suport necesar

•	 Stabilizarea bazinului.

•	 Suport poziționat în părțile laterale ale trunchiului.

Soluțiile oferite de dispozitivele de suport postural

•	 Inserțiile unghiulare laterale pentru trunchi - oferă un 
grad de suport redus, în vederea menținerii trunchiului 
utilizatorului pe linia mediană a spătarului. 

•	 Inserțiile laterale pentru trunchi - oferă un grad ridicat 
de suport pentru a menține trunchiul pe linia mediană a 
spătarului.  

O inserție laterală pentru trunchi va fi furnizată întotdeauna cu 
o inserție pentru partea opusă a trunchiului, aceasta din urmă 
putând fi situată la un nivel diferit.

Problemă: Curbură laterală fixă sau flexibilă a 
coloanei vertebrale

Suport necesar

•	 Suport la nivelul apexului curburii pe o parte și la nivelul 
superior și inferior al curburii pe partea opusă.
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Soluțiile oferite de dispozitivele de suport postural

•	 Inserțiile laterale pentru trunchi folosite împreună cu 
inserțiile laterale pentru bazin.

Dacă postura este flexibilă, cu ajutorul acestui suport, utilizatorul 
de scaun rulant poate fi capabil să mențină poziția neutră de 
ședere. Dacă postura este fixă, oferiți suport pentru atingerea 
unei poziții de ședere cât mai apropiate de cea neutră, în limita 
confortului. Furnizând suport în poziția neutră de ședere unui 
utilizator de scaun rulant cu scolioză flexibilă, putem corecta și 
bazinul aflat în poziție vicioasă.

Prescrierea (selecția) dispozitivelor de suport 
postural pentru sprijinirea capului, coapselor și a 
gambelor

Sprijinirea capului

Problemă: Capul are tendință de a aluneca înspre 
înapoi, înspre înainte sau înspre lateral

Suport necesar

•	 Pași obligatorii înainte de furnizarea unei tetiere: 

– stabilizarea bazinului utilizatorului de scaun 
rulant;

– oferirea unui suport corespunzător la nivelul 
trunchiului, asigurându-ne că acesta este 
stabil și în echilibru în raport cu bazinul.

•	 Dacă utilizatorul de scaun rulant continuă să aibă 
dificultăți în ceea ce privește menținerea capului 
într-o poziție echilibrată, este nevoie de suport 
postural suplimentar:
– în prima etapă, la baza craniului (occiput);
– dacă este necesar, suportul se poate extinde 

pentru a sprijini părțile laterale ale capului;
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Soluțiile oferite de dispozitivele de suport postural
Există multe tipuri de tetiere. Două dintre cele mai 
frecvent utilizate tipuri de tetiere sunt cele plate și 
cele conturate.

•	 Tetiera plată - tetiera plată este o extensie a 
spătarului, având o formă conturată, astfel încât 
să ofere suport la nivelul capului. Tetiera plată 
previne alunecarea înspre înapoi a acestuia.

•	 Tetiera conturată–forma tetierei conturate are 
rolul de a cuprinde baza capului utilizatorului 
de scaun rulant. Poate fi extinsă la margini, iar 
această prelungire înspre înainte a tetierei crește 
gradul de suport pe părțile laterale ale capului. 
Gradul de suport oferit de tetiera conturată este 
mai mare decât în cazul tetierei plate, datorită 
susținerii de la nivelul bazei craniului (occiput) 
utilizatorului de scaun rulant. 

Furnizarea tetierei:
Atunci când furnizați suport suplimentar la nivelul capului utilizatorului de scaun rulant, nu 
uitați că postura capului depinde și de postura corespunzătoare a bazinului și trunchiului.

Evitați soluțiile de suport postural poziționate în partea frontală a capului utilizatorului.
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Sprijinirea coapselor

Problemă: Membre inferioare orientate spre 
exterior (în abducție)

Suport necesar

•	 În primul rând, asigurați-vă că bazinul și trunchiul 
utilizatorului de scaun rulant sunt stabilizate prin intermediul 
suportului postural necesar. Acest lucru poate ajuta la 
poziționarea membrelor inferioare într-o poziție de ședere 
mai apropiată de cea neutră. 

•	 Suport în partea exterioară a coapselor.

Soluțiile oferite de dispozitivele de suport postural

•	 Inserțiile unghiulare exterioare pentru coapse vor furniza 
un grad de suport mai redus.

Observație: În imaginea alăturată, inserțiile unghiulare exterioare 
pentru coapse au fost plasate peste stratul solid de burete/spumă 
al unei perne. Perna încorporează o inserție anterioară oaselor 
bazinului. Se recomandă utilizarea unui strat de burele/spumă 
moale, care să acopere întreaga suprafață a pernei.

•	 Inserțiile unghiulare exterioare pentru coapse vor furniza 
un grad ridicat de suport.

Observație: În imaginea alăturată, inserția pentru coapse este 
atașată unei suprafețe de ședere din lemn, cu ajutorul unui 
dispozitiv de fixare. Există suficient spațiu pentru a permite 
plasarea unei perne deasupra suprafeței de ședere din lemn. 
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Problemă: Membre inferioare orientate spre 
interior (în adducție)

Suport necesar

•	 În primul rând, asigurați-vă că bazinul și trunchiul 
utilizatorului de scaun rulant sunt stabilizate prin intermediul 
suportului postural necesar. Acest lucru poate ajuta la 
poziționarea membrelor inferioare într-o poziție de ședere 
mai apropiată de cea neutră. 

•	 Furnizați suport la nivelul părții interioare a coapselor și a 
genunchilor.

Soluțiile oferite de dispozitivele de suport postural 

•	 Inserțiile unghiulare interioare pentru coapse vor furniza 
un grad de suport mai redus.

Observație: În imaginea alăturată, a fost adăugată o inserție 
unghiulară pentru coapse peste stratul solid de burete/spumă 
al unei perne. Perna încorporează o inserție anterioară oaselor 
bazinului. Se recomandă utilizarea unui strat de burele/spumă 
moale, care să acopere întreaga suprafață a pernei.  

•	 Inserția pentru separarea genunchilor oferă un grad 
ridicat de suport.

Observație: În imaginea alăturată, dispozitivul pentru 
separarea genunchilor este atașat unei suprafețe de 
ședere din lemn, cu ajutorul unui dispozitiv de fixare. Există 
suficient spațiu pentru a permite plasarea unei perne 
deasupra suprafeței de ședere din lemn. 
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Sprijinirea gambelor și a picioarelor

Problemă: Unul sau ambii genunchi sunt flectați și fixați 
într-un unghi mai mic decât cel caracteristic poziției neutre 
de ședere (unghiul dintre trunchi și coapse este mai mare 
de 90 de grade)  

Soluția va depinde de nevoile utilizatorului de scaun rulant. 

Soluțiile oferite de dispozitivele de suport postural

Ajustați suporturile de picioare în așa fel încât acestea să fie 
orientate înspre înapoi, dacă acest lucru este posibil.

•	 Ajustați unghiul suportului pentru picioare pentru a se potrivi 
cu poziția piciorului. Dacă nu este posibil, utilizați inserții 
unghiulare pentru suportul de picioare.

•	 Folosiți o centură în partea anterioară a gambelor, pentru 
sprijin și protecție.

•	 Dacă partea frontală a suprafeței de ședere exercită presiune 
asupra părții posterioare a membrului inferior/membrelor 
inferioare ale utilizatorului de scaun rulant, poate fi necesară 
scurtarea suprafeței de ședere și tăierea oblică a marginii 
pernei.

•	 În cazul unui utilizator înalt, luați în considerare înălțarea 
părții frontale a suprafeței de ședere sau înclinarea suprafeței 
de ședere și a spătarului. Astfel, picioarele utilizatorului vor fi 
poziționate mai sus, mai mult înspre înainte și, probabil, la un 
nivel care să se situeze în intervalul oferit de posibilitățile de 
ajustare a suporturilor de picioare standard.

Observație:

•	 Atunci când efectuați oricare dintre ajustările de mai sus, 
verificați dacă roțile frontale se pot învârti complet, fără a 
întâmpina vreun obstacol, cum ar suporturile de picioare sau 
picioarele utilizatorului de scaun rulant.  

•	 Dacă aceste ajustări nu sunt posibile în cazul scaunelor 
rulante disponibile sau dacă nu au rezultatul dorit, va fi 
necesară efectuarea unor modificări.
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Problemă: Unul sau niciunul dintre genunchi nu 
poate fi flectat pentru atingerea poziției neutre de 
ședere

Soluțiile oferite de dispozitivele de suport postural:

•	 Furnizarea unui suport de picioare standard, cu unghi reglabil, 
dacă este disponibil.

•	 Ajustați suporturile pentru picioare înspre înainte, dacă 
această opțiune este disponibilă.

•	 Luați în considerare furnizarea unui scaun rulant cu trei roți, 
dacă acest lucru este posibil. Adăugați suporturile de picioare 
în partea superioară a barei centrale orizontale.

•	 Extindeți înspre înainte suporturile de picioare, prin adăugare 
unor elemente din lemn sau metal.

•	 Extindeți bara suportului pentru picioare pentru a fi într-o 
poziție mai avansată. Acest operațiune poate implica sudarea 
materialului și trebuie efectuată de către o persoană cu foarte 
bune cunoștințe tehnice și cu abilități în ceea ce privește 
lucrul cu metalele. 

Observație: Oricare ar fi soluția adoptată, este important să 
încercați să vă asigurați că lungimea totală a scaunului rulant va 
avea cea mai mică valoare posibilă.
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Etapa 4: Finanțarea și plasarea comenzii
•	 Vezi Etapa 4: Pentru informații generale despre aceste aspecte, vezi secțiunea 

„Finanțarea și plasarea comenzii” din Servicii pentru utilizatorii de scaune rulante. Pachet 
de instruire – nivel de bază.

Etapa 5: Pregătirea produsului (a scaunului 
rulant)
Pregătirea produsului (a scaunului rulant)
Pregătirea produsului (a scaunului rulant) este cea de-a cincea etapă a procesului de 
furnizarea de serviciilor de scaune rulante. Pregătirea produsului (a scaunului rulant) înseamnă 
configurarea scaunului rulant și pregătirea dispozitivelor de suport postural prescrise (selectate).

În modulul de instruire de nivel intermediar, pregătirea scaunului rulant poate fi efectuată doar 
până la un anumit punct fără ca probarea echipamentului de mobilitate să devină necesară. 
În procesul de furnizare a serviciilor pentru utilizatorii de scaun rulant, etapele care corespund 
pregătirii produsului (a scaunului rulant) și probării acestuia trebuie repetați până când scaunul 
rulant corespunde în totalitate. De multe ori, dispozitivele de suport postural nu sunt fixate în 
întregime înainte de prima probare. Acest lucru este necesar pentru a ne asigura că scaunul 
rulant și dispozitivele de suport postural pot fi ajustate și după probarea lor.

Există mai multe modalități de furnizare a suportului postural suplimentar. Anumite soluții sunt 
foarte simple și pot fi confecționate într-un atelier tipic. Altele sunt mai complexe și necesită 
mai multe abilități tehnice sau diverse facilități. 

Personalul furnizor de servicii de scaune rulante nu trebuie să confecționeze el însuși 
dispozitivele de suport postural, ci are posibilitatea de a colabora cu tehnicieni. Reprezentanții 
furnizorului de servicii de scaune rulante trebuie să dea indicații cu privire la elementul de care 
este nevoie și la modul său de funcționare, iar tehnicienii găsesc soluții pentru confecționarea 
acestuia din materialele disponibile la nivel local. Se recomandă ca personalul care oferă 
servicii utilizatorilor de scaun rulant să fie implicat în procesul de confecționare a dispozitivelor 
de suport postural, pentru a se asigura că produsul final va răspunde nevoilor utilizatorului de 
scaun rulant. 

În mod frecvent, veți identifica soluții diverse la aceeași problemă. Acestea depind de cele mai 
multe ori de resursele disponibile:

•	 tipurile de scaune rulante disponibile și ajustările care pot fi efectuate;

•	 materialele disponibile;

•	 facilitățile de care dispun atelierele și instrumentele disponibile;
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Pachet de instruire - nivel intermediar

•	 existența suporturilor prefabricate - de exemplu, inserții laterale pentru bazin, inserții 
laterale pentru trunchi, centuri și tetiere.

Planificarea și efectuarea pregătirii scaunului rulant 
și a dispozitivelor de suport postural
Planificarea și pregătirea
Înainte de a începe etapa de pregătire a scaunului rulant, este importantă planificarea activității. 
Planificarea atentă este cu atât mai importantă cu cât activitatea de pregătire a scaunului 
rulant este transferată unei alte persoane (de exemplu, unui tehnician care lucrează într-un 
atelier) sau dacă este efectuată de mai multe persoane. Planificarea și pregătirea implică 
următorii pași:

Revedeți formularul de prescriere (selecție) a scaunului rulant - nivel intermediar: 

•	 asigurați-vă că toate persoanele implicate înțeleg toate informațiile din formular; 

•	 asigurați-vă că în formular sunt înregistrate suficiente informații pentru pregătirea 
scaunului rulant. De exemplu - sunt notate în formular toate dimensiunile necesare? Sunt 
suficient de detaliate descrierile diferitelor dispozitive de suport postural? Este posibil să 
fie necesare discuții sau clarificări suplimentare. 

Decideți modalitatea prin care scaunul rulant selectat va oferi gradul de suport 
postural suplimentar necesar: 

•	 Priviți scaunul rulant care urmează să fie folosit și puneți următoarele întrebări:

– Ce ajustări pot fi făcute acestui scaun rulant pentru a oferi suportul necesar? 

– Ce dispozitive de suport postural sunt deja montate pe scaunul rulant?

•	 În cazul în care este nevoie de modificări sau dacă trebuie adăugate dispozitive de 
suport postural, decideți:

– Există suporturi prefabricate care pot fi folosite? Dacă da - cum vor fi acestea 
montate pe scaunul rulant?

– Dacă modificările sau dispozitivele de suport postural trebuie confecționate din 
materii prime - ce materiale vor fi folosite și cum vor fi fixate pe scaunul rulant 
dispozitivele de suport postural? 

•	 Nu uitați să luați în considerare modul în care scaunul rulant și dispozitivele de suport 
postural vor funcționa împreună. 

Pregătiți o listă de sarcini: 

•	 enumerați sarcinile care trebuie efectuate pentru a pregăti scaunul rulant;

•	 dacă sunt implicate mai multe persoane, decideți care sunt sarcinile fiecăreia.  
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Aspecte de reținut în procesul de confecționare a 
dispozitivelor de suport postural
Atunci când pregătiți un scaun rulant cu suport postural suplimentar, nu uitați următoarele 
patru sugestii:

1. Dispozitivele de suport postural trebuie să ofere suficient suport
Gradul de suport necesar fiecărui utilizator de scaun rulant va varia. Dispozitivele de suport 
postural trebuie să furnizeze suportul de care are nevoie fiecare utilizator de scaun rulant, 
acolo unde acest lucru este necesar și pe suprafața corespunzătoare. 

2. Dispozitivele de suport postural și scaunele rulante funcționează 
unitar, ca un sistem complet
Adăugarea elementelor de suport postural suplimentar poate schimba întregul sistem al 
scaunului rulant. De exemplu, adăugarea dispozitivelor de suport postural poate modifica 
dimensiunile interioare ale scaunului rulant. 

3. Evitarea creării zonelor unde se exercită un nivel ridicat de presiune
Dispozitivele de suport postural pot exercita uneori presiune asupra anumitor zone ale corpului 
utilizatorului de scaun rulant. De exemplu, dacă utilizatorul are nevoie de un grad ridicat de 
suport pentru a preveni înclinarea trunchiului înspre lateral, inserțiile laterale pentru trunchi ar 
putea constitui o zonă unde presiunea exercitată să fie prea mare. 

În astfel de situații, luați în considerare distribuirea forței exercitate prin creșterea suprafeței 
de contact. Asigurați-vă întotdeauna că există suficient material pentru a acoperi întreaga 
suprafață a dispozitivelor de suport postural și partea interioară a centurilor.  

4. Asigurați-vă că dispozitivele de suport postural sunt practice și nu 
reduc capacitatea utilizatorilor de scaun rulant de a desfășura diverse 
activități
Rețineți - utilizatorii au nevoie de scaune rulante și de suprafețe de ședere care sunt practice 
și ușor de folosit și care îi ajută să fie cât mai activi posibil. 
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Siguranța în atelier - cinci reguli de siguranță:
•	 În atelier purtați încălțăminte care acoperă piciorul.

•	 Atunci când tăiați sau găuriți un element, asigurați-vă că el este fixat - utilizați un șablon 
sau cereți asistență.

•	 Utilizați ochelari de protecție atunci când folosiți scule electrice sau instrumente ascuțite.

•	 Asigurați-vă că spațiul de lucru și căile de acces sunt bine organizate și curate.
•	 Nu îndreptați niciodată lama instrumentului de tăiat în direcția în care vă aflați sau în 

care se află alte persoane.

Materialele și instrumentele necesare confecționării 
dispozitivelor de suport postural și efectuării 
modificărilor
Tabelul de mai jos conține exemple de materiale care pot fi folosite pentru confecționarea 
dispozitivelor de suport postural:

Materiale Dispozitive de suport 
postural (DSP) sau 
modificări pentru care pot fi 
folosite materialele:

Aspecte importante în alegerea 
materialelor pentru confecționarea 
dispozitivelor de suport postural sau 
efectuării modificărilor:

Metal/
plastic/
lemn

Metalul/plasticul/lemnul 
formează structura unui DSP 
-de exemplu, suprafețe de 
ședere și spătare rigide. 

Lemnul sau metalul poate fi 
folosit pentru confecționarea 
dispozitivelor de fixare a 
inserției laterale pentru trunchi 
de spătarul scaunului rulant.

Placajul de 12 mm este foarte util în 
confecționarea spătarelor și suprafețelor 
de ședere rigide. Este rezistent, dar are o 
greutate relativ mică. Placajul stratificat este 
cel mai rezistent; totuși, poate fi mai scump.

Pentru confecționarea spătarelor rigide se 
pot folosi plăci de aluminiu de 3 mm și plăci 
acrilice de 6 mm sau plăci de plastic ABS, 
dacă sunt disponibile. Plierea plăcii poate 
crește gradul de rigiditate.

Atunci când utilizați orice tip de plăci, 
asigurați-vă că ați eliminat sau ați acoperit 
cu material marginile ascuțite, pentru a 
proteja siguranța utilizatorului de scaun 
rulant.
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Burete/
căptușeală 

Buretele/spuma se utilizează 
în cazul tuturor DSP-urilor, în 
zonele în care acestea intră 
în contact direct cu corpul 
utilizatorului de scaun rulant.

Buretele rigid/spuma rigidă, 
care își menține forma, se 
utilizează pentru ca DSP-
urile să aibă forma adecvată, 
necesară furnizării de suport 
postural.

Buretele/spuma cu o rigiditate 
mai mică au rolul de a crește 
gradul de confort și de a 
reduce nivelul de presiune 
exercitată.

Exemple de utilizare ale 
buretelui/spumei:
• se adaugă burete/spumă 

la centuri, cu scopul de a 
distribui egal presiunea 
exercitată și de a crește 
nivelul de confort;

• buretele rigid/ spuma 
rigidă se utilizează pentru 
confecționarea inserției 
unghiulare laterale pentru 
trunchi, se adaugă pernei 
pentru a crea o inserție 
unghiulară exterioară pentru 
coapse sau o inserție 
unghiulară interioară pentru 
coapse;

• buretele foarte rigid (de ex., 
poliuretan) sau spuma cu 
un grad ridicat de rigiditate 
sunt necesare pentru 
confecționarea inserțiilor 
plane sau unghiulare pentru 
suportul de picioare ori 
pentru inserțiile laterale 
pentru trunchi. 

Căutați materialele în magazinele locale 
și contactați fabricile care produc spumă/
burete, încălțăminte, saltele sau mobilă 
pentru a identifica la nivel local sursele de 
spumă/burete.

Încercați să găsiți la nivel local spumă/
burete de grosime variată (25 mm și 50 
mm) și cu grade de rigiditate diferite. 

Poliuretanul este un exemplu de spumă 
foarte rigidă, care oferă rezistență și 
structură solidă în vederea confecționării 
de DSP-uri. Uneori, acest material poate fi 
găsit în fabricile de încălțăminte. 

Cauciucul rigid, folosit pentru încălțămintea 
purtată de regulă la ștrand, poate înlocui 
poliuretanul.

Buretele din fulgi încleiați, de foarte bună 
calitate este un exemplu de burete cu 
rigiditate medie. Acesta poate fi folosit ca 
bază pentru o pernă cu contur/cu straturi, 
pentru confecționarea inserțiilor posterioare 
pentru bazin sau a celor anterioare oaselor 
bazinului, precum și pentru adăugarea la 
spătarul rigid a stratului conturat.

Spuma/buretele cu grad scăzut de 
rigiditate, folosite la fabricarea saltelelor, se 
recomandă pentru confecționarea straturilor 
de confort.

Buretele cu un grad de rigiditate scăzut sau 
spuma „moale”, disponibile la scară largă, 
la un preț scăzut, nu sunt recomandate în 
confecționarea pernelor pentru reducerea 
presiunii decât cu o bază din burete/spumă 
mai rigide.

Fibra de nucă de cocos poate fi folosită în 
locul spumei rigide/buretelui rigid.
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Material 
textil

Materialul textil este folosit 
pentru acoperirea suprafeței 
DSP-urilor.

Căutați un material textil care este rezistent 
și ușor de curățat (prin ștergere sau prin 
îndepărtarea în vederea spălării). Materialul 
textil impermeabil se folosește pentru 
suprafața de ședere, perna sau spătarul 
scaunului rulant în cazul în care utilizatorul 
are probleme de management vezical și 
intestinal. Un material textil moale, folosit 
pentru fabricarea tricourilor (bumbac sau 
bumbac/lycra), poate fi folosit pentru 
tetiere, inserții laterale pentru trunchi sau 
inserții unghiulare laterale pentru trunchi. 
Un material textil cu un anumit grad de 
elasticitate se va adapta cu mai multă 
ușurință formei DSP-ului.

În general, materialele textile sintetice vor 
crește temperatura la nivelul suprafaței pielii 
utilizatorului de scaun rulant mai mult decât 
cele naturale.

În măsura în care este posibil, încercați 
să dispuneți de mai multe culori și oferiți 
utilizatorului opțiunea de a alege. 

Chingi din 
nailon/
Velcro/
catarame

Chingile din nailon/Velcro/
cataramele sunt folosite 
pentru centuri, incluzând 
centurile pentru bazin, hamul 
pentru umeri și centurile 
pentru picioare și gambe. 

Chingile din nailon de 25 mm, 35 mm și 50 
mm sunt foarte folositoare. Cu cât centura 
este mai lată, cu atât presiunea exercitată 
se distribuie mai uniform. Topirea capătului 
chingilor de nailon previne desfacerea 
acestora. Chinga din bumbac este mult mai 
ineficientă.

Cataramele de tipul celor folosite la 
rucsacuri sunt foarte ușor de utilizat. 
Încercați să folosiți catarame de o bună 
calitate, deoarece acestea au o durată mai 
mare de utilizare. Conectați elementele 
cataramelor și trageți de ele, pentru a testa 
funcționarea lor. Ar trebui să se închidă și 
să se deschidă ușor și să nu se desfacă 
atunci când nu sunt deblocate.  

Materialul de tip Velcro constituie un sistem 
bun de prindere. El trebuie menținut curat, 
în caz contrar există riscul ca el să nu mai 
funcționeze. 

Trebuie introduse inserții din burete/spumă 
moale sub toate centurile, pentru a proteja 
corpul utilizatorului de scaun rulant.
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Adezivi Adezivii sunt folosiți pentru 
lipirea lemnului și buretelui/ a 
spumei.

Se recomandă să aveți un stoc de adeziv 
pentru lemn (cunoscut sub numele de 
adeziv de tip aracet) și adeziv pentru burete 
(adeziv de contact, pentru încălțăminte). 

Asigurați-vă că persoanele care utilizează 
adezivul știu cum să îl folosească în mod 
corespunzător.

Sisteme de 
fixare

Sistemele de fixare sunt 
folosite pentru atașarea DSP-
urilor la scaunul rulant.

Sistemele de fixare utilizate includ:

o șuruburi cu piulițe (preferabil 
contrapiulițe) și șaibe;

o piulițe pentru lemn (prinse în placaj în 
locul unei piulițe);

o capse (pentru fixarea tapițeriei). 

Evitați utilizarea șuruburilor ascuțite, 
deoarece pot deveni periculoase în cazul în 
care DSP-ul se deteriorează.

Facilități și instrumente în cadrul atelierului: Un centru furnizor de servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant, care confecționează DSP-uri în mod frecvent, are nevoie de un 
atelier amenajat, care să aibă o masă de lucru dotată cu menghină, zone de depozitare 
pentru materiale și instrumente, iluminare și ventilație corespunzătoare. Tabelul de mai jos 
oferă exemple de instrumente care ajută la confecționarea DSP-urilor.

Instrumente folositoare: Utilizate la:

Ferăstrău manual Tăierea lemnului, plasticului sau a metalului, fără conectare 
la o sursă de curent electric.

Ferăstrău electric Tăierea lemnului, plasticului sau a metalului (asigurați-vă că 
se utilizează lama corespunzătoare materialului tăiat), acolo 
unde există sursă de curent electric.

Burghie și vârfuri de burghie Crearea găurilor pentru șuruburi.

Lamă ascuțită, rigidă Tăierea buretelui, fără conectare la sursă de electricitate.

Ferăstrău cu bandă Tăierea lemnului, plasticului și buretelui, acolo unde există 
sursă de curent electric.

Pilă Netezirea marginilor lemnului, metalului sau a plasticului.

Mașină de șlefuit Netezirea marginilor lemnului, metalului sau a plasticului, 
acolo unde există sursă de curent electric.

Chei Strângerea șuruburilor și piulițelor.

Mașină de cusut industrială Coaserea tapițeriei din material textil, a huselor și a 
centurilor.
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Cum se confecționează dispozitivele de suport 
postural?

În continuare, vom vedea mai multe sugestii pentru crearea dispozitivelor de suport postural 
prezentate în acest modul de instruire. Multe dintre principiile prezentate pot fi aplicate și în 
cazul altor dispozitive de suport postural.

Inserția anterioară oaselor bazinului

Inserția anterioară oaselor bazinului este confecționată 
dintr-o bucată de spumă rigidă/burete rigid sau dintr-un 
material similar, având un strat superior din burete moale/
spumă moale.

Inserția poate fi plasată sub buretele moale al unei 
suprafețe de ședere solide sau între două straturi ale unei 
perne multistrat confecționată din burete. 

Inserția anterioară oaselor bazinului poate fi încorporată 
într-o pernă pentru reducerea presiunii.

Inserția anterioară oaselor bazinului este plasată exact 
înaintea oaselor bazinului. 

Inserția pentru reglarea unghiului de înclinare a 
bazinului (unilateral)
Acest dispozitiv de suport postural poate fi confecționat 
prin modificarea unei perne din spumă/burete. 
Tăiați spuma rigidă/buretele rigid (nu materialul moale) din 
partea anterioară a suprafeței de ședere pentru a obține 
unghiul dorit. 
Bucata de spumă/burete îndepărtată va avea forma 
unei inserții unghiulare, cu porțiunea groasă în partea 
anterioară a suprafeței de ședere și partea subțire 
poziționată chiar în fața bazinului sau a oaselor bazinului.
Dacă se utilizează o suprafață de ședere solidă și este 
nevoie de un unghi larg, este posibilă îndepărtarea 
(tăierea) unei părți din suprafața de ședere, pentru a 
permite șoldului un grad de flexie mai mare.

Observație: Menținând în flexie celălalt șold al utilizatorului 
de scaun rulant, putem preveni mai ușor alunecarea 
înspre înainte a utilizatorului de scaun rulant.
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În cazul în care este nevoie de un unghi mai mare, este 
posibil să fie necesară ridicarea întregii suprafețe de 
ședere, în partea inferioară a acestuia,cu un strat de 
spumă rigidă. Asigurați-vă că nu există margini ascuțite, 
că acestea au fost nivelate.
Verificați dacă suprafața de ședere mai înaltă nu are u 
efect negativ asupra înălțimii suporturilor de picioare sau a 
spătarului.

Înălțarea suprafeței de ședere prin inserție anterioară
Partea anterioară a suprafeței de ședere poate fi înălțată prin diverse metode. Mai jos sunt 
prezentate două dintre acestea:

Introduceți o inserție unghiulară confecționată din spumă 
rigidă/burete rigid sub partea frontală a pernei. Această 
inserție trebuie să ajungă până la linia unde începe bazinul 
utilizatorului de scaun rulant.

Eliminați suprafața de ședere confecționată din material 
textil și furnizați o suprafață de ședere rigidă. Cu ajutorul 
dispozitivelor de fixare, montați suprafața de ședere, 
poziționând-o în unghiul necesar.
În cazul suprafeței de ședere rigide, furnizați întotdeauna o 
pernă. 
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Dispozitivul unghiular pentru înclinarea anterioară a bazinului

Dispozitivul unghiular pentru înclinarea anterioară a 
bazinului poate fi confecționat folosind același principiu ca 
și în cazul inserției anterioare oaselor bazinului. Stratul de 
bază din spumă rigidă/burete rigid este cel care imprimă 
forma pernei, iar stratul de spumă/burete moale este plasat 
în partea superioară.

Dispozitivul unghiular trebuie să se situeze sub oasele 
bazinului și să se oprească la linia de început a acestora. 
Sub coapse, perna trebuie să fie la același nivel.

Inserțiile pentru stabilizarea bazinului

Inserția pentru stabilizarea bazinului este confecționată 
din spumă rigidă/burete rigid sau dintr-un material 
similar, având un strat de spumă/burete moale în partea 
superioară. 

Introduceți materialul pentru inserție sub partea mai înaltă 
până când presiunea exercitată sub ambele oase ale 
bazinului este egală. 

Inserțiile laterale pentru bazin

Inserțiile laterale pentru bazin pot fi confecționate în mai multe feluri, în funcție de scaunul 
rulant pe care vor fi montate și de gradul de suport necesar. Câteva sugestii:

•	 Dacă apărătorile laterale sunt solide și pot fi folosite 
ca structură/suport, inserția laterală pentru bazin poate fi 
confecționată dintr-o bucată de spumă rigidă/burete rigid, 
montată pe suportul de brațe.
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În cazul în care suportul de brațe este decupat (ca în 
imaginea din stânga), inserția laterală pentru bazin poate fi 
confecționată dintr-o bucată de lemn având lipit pe partea 
interioară un strat de spumă/burete moale. Apoi, aceasta 
trebuie acoperită cu material textil.

Montați inserția laterală pentru bazin fie pe cadrul 
scaunului rulant, fie pe o suprafață de ședere solidă, cu 
ajutorul unui dispozitiv de fixare metalic. 

În cazul prezentat în imaginea din stânga, trebuie plasată 
o pernă în partea superioară a suprafeței solide de 
ședere, protejând utilizatorul de scaun rulant de suporturile 
metalice și șuruburi. 

Inserțiile unghiulare exterioare pentru coapse

Tăiați în două, pe diagonală, plăci din spumă rigidă/ burete 
rigid (100 mm x 100 mm x 40 mm), pentru a crea două 
inserții unghiulare. Păstrați aceste plăci pentru a le folosi 
pe parcursul probării scaunului rulant.

Lipiți inserția unghiulară pe spuma/buretele care formează 
stratul de bază al pernei și sub stratul de spumă/burete 
moale. Îndreptați colțurile, în funcție de necesitate.  
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Dacă folosiți o pernă conturată, din spumă/burete, tăiați 
perna pe orizontală (aproximativ 20 mm de la partea 
superioară) și lipiți inserția unghiulară. Tăiați surplusul de 
material.

Inserțiile unghiulare exterioare pentru coapse

Aceste inserții sunt confecționate în mod similar inserțiilor 
laterale pentru trunchi. 

De regulă, sunt confecționate dintr-o bucată de lemn, 
plastic sau metal, cu un burete solid situat pe partea 
interioară (partea care intră în contact cu membrul inferior 
al utilizatorului) și un strat de spumă/burete moale. 

Inserția este acoperită cu un material textil rezistent și 
confortabil. 

Inserția este fixată pe o suprafață solidă de ședere cu 
ajutorul unui dispozitiv de fixare sau poate fi atașată de 
bara suprafeței de ședere a scaunului rulant.  

Inserția interioară unghiulară pentru coapse

Tăiați în două o inserție unghiulară (lățime de 50 mm 
x lungime de 100 mm) pentru a avea două părți egale. 
Păstrați câteva plăci pentru a le folosi pe parcursul probării 
scaunelor rulante. Folosiți adeziv pentru a atașa inserția 
pe stratul de bază al pernei, sub cel superior, din spumă/
burete moale. Eliminați surplusul de material.
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Dacă folosiți o pernă conturată confecționată din spumă/
burete, tăiați perna pe orizontală (aproximatv 20 mm de la 
partea superioară) și lipiți la loc. Tăiați surplusul de spumă/
burete. 

Inserția/dispozitivul pentru separarea genunchilor

Inserțiile/dispozitivele pentru separarea genunchilor se 
confecționează de cele mai multe ori din metal, plastic 
sau lemn, având spumă rigidă/burete rigid pe partea 
superioară, laterală și posterioară (suprafețele care 
intră în contact cu corpul utilizatorului de scaun rulant). 
Pentru creșterea gradului de confort se poate folosi un 
strat subțire de spumă/burete moale deasupra stratului 
din material rigid. Inserția/dispozitivul se acoperă cu un 
material textil rezistent și confortabil. 

Dacă utilizatorul are nevoie de inserție/dispozitiv pentru 
separarea genunchilor, se recomandă furnizarea unei 
suprafețe rigide de ședere. 

Inserția/dispozitivul pentru separarea genunchilor se 
atașează de suprafața ședere rigidă cu ajutorul unui suport 
metalic în formă de L (așa cum puteți vedea în imagine). 

Este necesară o metodă simplă și ușoară de îndepărtare 
sau pliere a inserției/dispozitivului pentru separarea 
genunchilor, pentru ca utilizatorul să poată efectua 
transferul în și din scaunul rulant. 
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Deschiderea unghiului dintre suprafața de ședere și spătar

Modalitatea de a mări unghiul dintre suprafața de 
ședere și spătar este adăugarea unei inserții unghiulare 
din spumă rigidă/burete rigid peste un spătar solid, la 
unghiul de care este nevoie. Această inserție trebuie 
acoperită cu un strat de spumă/burete moale.

Înclinarea suprafeței de ședere și a spătarului (înclinarea în spațiu)

Anumite tipuri de scaune rulante au o caracteristică ce permite înclinarea ușoară a suprafeței 
de ședere și a spătarului. Majoritatea tipurilor de scaune rulante care se folosesc în mod 
uzual nu au această caracteristică, iar în acest caz putem recurge la următoarele variante.

Dacă suprafața de ședere și spătarul nu sunt rigide, plasați 
sub partea frontală a pernei o inserție unghiulară din spumă 
rigidă/burete rigid și ajustați sau înclinați spătarul.

Înlocuiți suprafețele de ședere și spătarele pliabile cu 
suprafețe de ședere și spătare solide. 

Poziționați dispozitivele de fixare în așa fel încât unghiul 
spătarului și al suprafeței de ședere să fie cel corespunzător.

Spătarul trebuie acoperit cu un strat din spumă rigidă/burete 
rigid, apoi un strat din spumă/burete moale, apoi se adaugă 
tapițeria.Suprafața de ședere rigidă trebuie să fie acoperită 
întotdeauna cu o pernă. 
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Această imagine prezintă un exemplu de dispozitiv de fixare 
pentru atașarea unei suprafețe solide de ședere sau a unui 
spătar.

Brațul poate fi desfăcut prin pivotarea sistemului de 
închidere. 

Acest lucru permite demontarea suprafeței de ședere și 
spătarului în vederea transportului (în cazul unui scaun 
rulant pliabil).

Inserția posterioară pentru bazin

Inserția posterioară pentru bazin nu trebuie să aibă o adâncime prea mare. În funcție de 
utilizatorul de scaun rulant, inserția poate avea 20-30 mm adâncime.

Inserția trebuie să ofere întotdeauna suport la nivelul crestelor iliace postero-superioare. 

În cazul utilizatorilor care au suprafața pielii sensibilă sau la care protuberanțele osoase 
ale coloanei vertebrale sunt accentuate, spuma/buretele trebuie decupate pe linia coloanei 
vertebrale pentru a evita exercitarea unui nivel ridicat de presiune.

Mai jos sunt prezentate câteva modalități de confecționare a inserțiilor posterioare pentru 
bazin: 

Inserția posterioară pentru bazin poate fi confecționată 
dintr-o bucată de spumă rigidă/burete rigid care se 
acoperă cu material textil și care se poziționează pe partea 
anterioară a materialului textil al spătarului pliabil. Aceasta 
poate fi atașată de barele verticale ale spătarului cu ajutorul 
unor chingi.

Bucata de spumă rigidă/burete rigid care formează inserția 
posterioară pentru bazin poate fi montată pe un spătar rigid, 
având un strat de spumă/burete moale aplicat pe partea 
superioară. 

Stratul de spumă/burete moale ar trebui să fie suficient 
pentru a asigura confortul utilizatorului de scaun rulant. 

În caz contrar, pe spătarul rigid trebuie adăugat un strat de 
spumă rigidă/burete rigid, după care se poziționează inserția 
posterioară pentru bazin, urmând un strat de spumă/burete 
moale, pe partea superioară.
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Cu ajutorul unei chingi rezistente, inserția posterioară pentru 
bazin poate fi atașată unui spătar pliabil.

În acest caz, putem utiliza o centură suplimentară, cum 
este cea pentru gambe, pe care să o poziționăm în jurul 
spătarului, la înălțimea și tensiunea adecvate (cu ajutorului 
unui material de tip Velcro).

Înclinarea spătarului și/sau ajustarea formei spătarului

Există diverse probleme posturale pentru care înclinarea spătarului poate fi o soluție utilă. 
În cazul în care scaunul rulant nu are această caracteristică sau dacă nu există un spătar 
cu tensiune ajustabilă, suportul va fi furnizat prin modificarea scaunului rulant. Mai jos sunt 
prezentate două opțiuni:

În cazul unui scaun rulant cu spătar pliabil, îndepărtați 
materialul spătarului și montați un spătar rigid, care să fie 
situat la unghiul de înclinare corespunzător.

Spătarul solid poate fi făcut din placaj (cu o grosime de cel 
puțin 12 mm).

Dispozitivele de fixare ajustabile se recomandă pentru 
atașarea spătarului rigid de barele verticale ale cadrului 
acestuia.

Modificarea materialului existent al spătarului pliabil:

o Efectuați două tăieturi verticale în materialul spătarului, 
în proximitatea barelor verticale. 

o Măriți gradual lungimea tăieturilor până când trunchiul 
utilizatorului de scaun rulant are o poziție relaxată în 
raport cu bazinul și nu alunecă înspre înainte.  

o Poziționați mâinile în partea posterioară a materialului 
și susțineți trunchiul utilizatorului cu mâinile, până la 
găsirea poziției optime.  
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o Introduceți o centură (nailon cu lățimea de 50 
mm) între straturile materialului spătarului pliabil și 
înfășurați capetele în jurul spătarului. Cu ajutorul unor 
capse, fixați centura și materialul spătarului în poziția 
corespunzătoare.  

o Putem folosi o centură suplimentară, cum este cea 
pentru gambe, care are lungimea corectă și material de 
tip Velcro la capete. Cu acest tip de material, tensiunea 
centurii poate fi ușor ajustată. Alternativ, folosiți capse și 
benzi.

o Folosiți o bucată de burete moale pentru a acoperi 
partea superioară și frontală a centurii, aflate în interiorul 
materialului spătarului. Acest lucru va scădea riscul 
apariției escarelor în zonele trunchiului care se află în 
contact cu partea superioară a spătarului.

Inserțiile laterale pentru trunchi

Inserțiile laterale pentru trunchi trebuie să ofere un grad ridicat de sprijin și, în același timp, să 
fie suficient de subțiri pentru a nu restricționa libertatea de mișcare a brațelor utilizatorului de 
scaun rulant. 

Structura principală a inserției poate fi confecționată din metal, plastic sau lemn. Cu toate 
acestea, inserțiile laterale pentru trunchi trebuie întotdeauna acoperite cu spumă rigidă/burete 
rigid, având deasupra un strat de spumă/burete moale. Spuma/buretele trebuie să se situeze 
în partea interioară a inserției (acolo unde intră în contact cu corpul utilizatorului) și să acopere 
partea superioară a inserției. Întreaga inserție este apoi acoperită cu un material textil rezistent 
și confortabil. 

Inserțiile laterale pentru trunchi pot fi plate sau conturate, pentru a se potrivi formei corpului 
utilizatorului de scaun rulant. Dacă sunt conturate, cea mai ușoară metodă de a crea forma 
este prin decuparea conturului în materialul spumei rigide/buretelui rigid. Inserția conturată 
presupune abilități de coasere speciale și un material elastic pentru husă.
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Mai jos sunt prezentare două metode pentru atașarea inserțiilor laterale pentru trunchi:

Inserția laterală pentru trunchi poate fi prinsă de un spătar 
rigid, care apoi se acoperă cu spumă rigidă/burete rigid și un 
strat de spumă/burete moale. 

Inserția laterală pentru trunchi poate fi atașată de spătar cu 
ajutorul unui dispozitiv de fixare metalic.

Inserțiile laterale pentru trunchi trebuie să fie subțiri
Dacă inserția laterală pentru trunchi este prea groasă (peste 2,5 
cm), inserția va restricționa libertatea de mișcare a brațelor și poate 
exercita presiune asupra părții inferioare a acestora.  

Este posibil ca acest lucru să reducă fluxul sangvin, să provoace 
deteriorarea nervilor și să interfereze cu funcțiile membrelor 
superioare. 

Folosiți materiale mai subțiri, care sunt suficient de rezistente 
pentru a oferi suportul necesar.

Inserțiile unghiulare laterale pentru trunchi

Inserția unghiulară laterală pentru trunchi poate fi 
confecționată din spumă rigidă/burete rigid și încorporată în 
suportul spătarului rigid, sub stratul de spumă/burete moale.

De asemenea, pe suprafața spătarului putem folosi o 
inserție în unghiulară, cu o căptușeală separată. Aceasta se 
atașează cu material de tip Velcro sau centuri.
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Măsuța

Cel mai indicat material pentru confecționarea măsuței este 
placajul (de la 10 mm la 18 mm, în funcție de calitatea/
gradul de rezistență al placajului). Măsuța poate fi atașată 
de suportul de brațe al scaunului rulant, cu ajutorul centurilor 
sau al dispozitivelor de fixare metalice sau din lemn.  

Atunci când luați decizia cu privire la metoda de prindere 
a măsuței, gândiți-vă la o metodă facilă pentru toți cei 
implicați. Acest lucru este important pentru ca oricine să 
poată decupla măsuța rapid, în caz de urgență (de exemplu, 
dacă utilizatorul de scaun rulant se îneacă).

Tetiera

Tetiera plată

Tetiera plată poate fi încorporată într-un spătar rigid înalt sau 
atașată spătarului rigid cu ajutorul unui dispozitiv de fixare.

Tetiera este confecționată din spumă rigidă/burete rigid care 
se fixează pe o bucată de lemn/plastic, fiind acoperit cu un 
strat moale de spumă/burete.

Această opțiune nu permite ajustări simple pentru a ține 
pasul cu dezvoltarea sau schimbările la nivelul corpului 
utilizatorului de scaun rulant.

O tetieră separată atașată cu ajutorul unui dispozitiv de 
fixare permite ajustarea înspre înainte, înspre înapoi și pe 
înălțime.

Tetiera conturată

Tetiera conturată poate fi confecționată din spumă rigidă/burete rigid care se atașează pe o 
suprafață din lemn/plastic și se acoperă cu spumă/burete moale ori un alt material similar. 
Tetiera conturată poate include o inserție pentru susținerea bazei craniului (occiput) și inserții 
unghiulare laterale pentru a opri alunecarea înspre lateral a capului. 



Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel intermediar. Manualul participantului
Pagina 146

    Manualul participantului
    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Pachet de instruire - nivel intermediar

Pentru acoperirea tetierei, se utilizează un material textil care asigură confortul utilizatorului 
de scaun rulant. Acesta poate fi un material folosit pentru fabricarea tricourilor, care este 
confortabil și suficient de elastic pentru a se mula pe forma tetierei. Husa poate fi strânsă sau 
mai laxă. Tetiera poate fi fixată cu ajutorul unui șnur .

Mai jos este prezentat un exemplu de confecționare a unei tetiere conturate:

1. 2. 3.

Bază de lemn cu orificii, în 
vederea montării pe suportul 
tetierei.

Primul strat din spumă rigidă/
burete rigid.

Inserții unghiulare 
spumă rigidă/burete 
rigid pentru sprijinirea 
din lateral a capului.

4.

5.

Pentru a finaliza:

o fixați tetiera pe 
scaunul rulant;

o acoperiți cu material 
textil.

Rolă din spumă/burete la baza 
tetierei, pentru baza craniului 
(occiput).

Strat moale din spumă/ burete, 
adăugat tetierei. 

Conturul finalizat al tetierei.

Inserțiile plane pentru suportul de picioare și inserțiile unghiulare pentru suportul de 
picioare 

Unul dintre cele mai adecvate materiale folosite pentru confecționarea inserțiilor plane 
pentru picioare este spuma rigidă/buretele rigid (poliuretan sau materialul utilizat pentru talpa 
încălțămintei de ștrand). Puteți folosi și lemn, însă asigurați-vă că acesta este neted, fără 
așchii și că nu există riscul exercitării de presiune. 
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Inserțiile plane pentru suportul de picioare

Tăiați spuma rigidă/buretele rigid (poliuretan sau materialul 
utilizat pentru talpa încălțămintei de ștrand), lemnul sau 
un alt material similar pentru a forma plăci (de aproximativ 
100 mm x 200 mm x 20 mm). Păstrați aceste plăci pentru a 
le folosi pe parcursul probării scaunului rulant. 

Atașați plăcile la suporturile de picioare, în funcție de 
necesități.

Inserțiile unghiulare pentru suportul de picioare
Tăiați pe diagonală plăcile de inserții plane în vederea 
confecționării a două inserții unghiulare pentru suportul de 
picioare. Tăiați câteva plăci pe lungime și câteva pe lățime. 
Păstrați-le pentru a le folosi pe parcursul probării scaunului 
rulant. 
Atașați inserția unghiulară pe suportul de picioare, pentru a 
susține piciorul.

Dispozitivele de sprijin pentru gambe
Putem crea o suprafață de ședere rigidă, care să fie în 
prelungirea părții frontale a suprafeței de ședere, pentru a 
susține membrul inferior în extensie. 

Acest lucru va îngreuna manevrele de întoarcere în 
spații restrânse sau plierea scaunului rulant în vederea 
transportării acestuia.  
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Centura pentru bazin

Centura pentru bazin poate fi creată din benzi de nailon, cum 
sunt cele folosite pentru centurile de siguranță ale vehiculelor 
sau pentru curerele rucsacurilor.  

Lățimea centurii trebuie să fie de aproximativ 25 mm în cazul 
utilizatorilor copii și aproximativ 40-50 mm pentru utilizatorii 
adulți.  

Centurile cu cleme sunt cel mai ușor de manevrat. Dacă 
acestea sunt indisponibile, puteți folosi material de tip Velcro. 
Asigurați-vă că suprafața de suprapunere a materialului 
de tip Velcro este de cel puțin 100 mm (în funcție de 
dimensiunile corpului utilizatorului de scaun rulant).

Căptușeala plasată în zonele de contact dintre centură 
și corpul utilizatorului de scaun rulant (în special în zona 
clemelor) crește gradul de confort.

Cum se fixează capetele centurii?

o În cazul majorității utilizatorilor de scaune rulante, 
capetele centurii pentru bazin se închid direct în fața 
bazinului, conform imaginii.

o Schimbarea poziției zonei de conectare a elementelor 
centurii va permite acționarea din diferite unghiuri. 
Plasarea zonei de conectare direct sub partea 
anterioară a bazinului (creasta iliacă antero-superioară) 
va crea un unghi de tragere de 90 de grade în raport 
cu suprafața de ședere (vedeți imaginea). Poziționare 
centurii în spatele suprafeței de ședere va determina 
un unghi de tragere de 45 de grade în raport cu 
suprafața de ședere. Unghiul de tragere trebuie să fie 
între 45-90 de grade, excepție situația în care centura 
este făcută pentru a oferi suport unui utilizator de 
scaun rulant cu o înclinare anterioară a bazinului. 

Dacă șoldurile utilizatorului de scaun rulant au tendința de 
a se ridica sau de a aluneca înspre înainte, se recomandă 
o centură în patru puncte pentru prevenirea înclinației 
anterioare a bazinului pentru acomodarea înclinării 
anterioare a bazinului.
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Avertizare în ceea ce privește utilizarea centurii pentru 
bazin:
În cazul în care centura este prea laxă, există pericolul ca utilizatorii de scaun rulant cu un 
control limitat asupra corpului și/sau care nu conștientizează în totalitate poziția corpului, 
să alunece în scaunul rulant. Dacă aceștia nu sunt supravegheați, centura poate provoca 
strangularea. Este obligatorie instruirea însoțitorilor cu privire la prinderea corectă a 
centurii

Cum se atașează de scaunul rulant centura pentru bazin 
și centura în patru puncte pentru prevenirea înclinației 
anterioare a bazinului?

o Atașarea centurii de o suprafață rigidă de ședere:

o atașați centura de o suprafață de ședere 
rigidă,după cum se vede în imaginea din 
stânga. Îndoiți capătul centurii, creați un orificiu 
prin topirea materialului și folosiți un șurub care 
să treacă prin lemn, împreună cu două șaibe și 
o piuliță (preferabil o contrapiuliță);

o observați șaiba plasată la capătul îndoit. Acest 
lucru ajută la încetinirea procesului de uzură și 
de deteriorare a benzii, care, în cele din urmă, 
poate duce la ruperea centurii.

o Atașarea centurii de cadrul scaunului rulant:

o înfășurați în jurul cadrului scaunului rulant și 
fixați cu o cataramă metalică sau din plastic, 
care glisează (cunoscut și sub denumirea de 
cataramă cu reglaj); 

o se poate folosi și șurubul care fixează tapițeria, 
dacă acesta este în poziție corectă.
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Centura pentru gambe

În cazul în care dotările standard ale scaunului rulant nu 
includ o centură pentru gambe, o astfel de centură poate fi 
confecționată prin coaserea unei bucăți de material de tip 
Velcro pe o bucată de bandă de nailon de 50 mm.

Centura pentru gambe trebuie să fie de aproximativ două 
ori mai lungă decât lățimea scaunului rulant.

Centura pentru picior 
Centura pentru picior poate fi confecționată din bandă de 
nailon de 25 mm și utilizând material de tip Velcro sau 
catarame.  

Unul dintre capete poate fi îndoit, fiind necesar și un orificiu 
pentru șurub, care va atașa centura de suportul pentru 
picioare. 

Centura trebuie acoperită pe interior cu un strat de 
protecție, astfel încât frecarea exercitată asupra suprafeței 
pielii să fie redusă, iar presiunea să fie distribuită în mod 
egal.

Sugestii în ceea ce privește confecționarea și utilizarea 
centurilor:
•	 Fixați centurile utilizând material de tip Velcro sau catarame.

•	 Adăugați o căptușeală pe partea interioară a centurii, în zona în care aceasta intră 
în contact cu corpul utilizatorului de scaun rulant – va crește nivelul de confort prin 
distribuirea presiunii.

•	 Centurile pot fi atașate pe o suprafață de ședere rigidă sau pot fi înfășurate în jurul 
cadrului scaunului rulant cu o cataramă ce glisează (cataramă cu reglaj).

•	 Centurile pentru gambe, care de multe ori fac parte din dotarea standard a scaunului 
rulant, pot fi folosite și prin alte metode. De exemplu, centura pentru gambe poate fi 
folosită pentru modificarea/ajustarea materialului textil al spătarului.
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Hamul pentru umeri

Pentru a confecționa un ham pentru umeri, este indicat să folosiți o mașină de cusut și să 
apelați la o persoană care are experiență în ceea ce privește cusutul. Veți avea nevoie de 
bandă de nailon, catarame și spumă/burete moale pentru căptușeală. Câteva sugestii:

o Folosiți căptușeală în zona umerilor, în special în zona 
osoasă.

o Asigurați-vă că punctul de fixare pentru partea 
superioară a hamului pentru umeri este pe aceeași linie 
cu partea superioară a umărului utilizatorului de scaun 
rulant sau la un nivel ușor mai ridicat. Dacă este situat 
mai jos, hamul va trage utilizatorul de scaun rulant în jos.

o Nu atașați niciodată partea inferioară a hamului pentru 
umeri de centura pentru bazin. Acest lucru va determina 
deplasarea în sus a centurii pentru bazin.

o Centura pentru piept, precum este cea din imagine, ajută 
la menținerea poziției elementelor hamului pentru umeri 
și oferă suport în partea frontală a trunchiului.

Avertizare în ceea ce privește hamul pentru umeri:
Atunci când se folosește un ham pentru umeri sau o centură pentru trunchi, întotdeauna 
trebuie utilizată și o centură pentru bazin care să fie tensionată cât mai mult posibil. 
Nerespectarea acestei reguli determină apariția pericolului de strangulare.
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Efectuarea pașilor preliminari utilizării scaunului rulant în condiții de 
siguranță

Partea finală a pregătirii produsului (a scaunului rulant) este verificarea, pentru a ne asigura 
că scaunul rulant este pregătit pentru a fi utilizat în condiții de siguranță și că părțile acestuia 
funcționează corespunzător. 

Lista de verificare preliminară utilizării scaunului rulant de mai jos vă ajută să parcurgeți toți 
pașii necesari. Este indicat ca personalul furnizor de servicii de scaune rulante să afișeze un 
exemplar din această listă de verificare în spațiul unde își desfășoară activitatea, pentru a-l 
folosi de fiecare dată când se efectuează pregătirea unui scaun rulant.

Lista de verificare preliminară utilizării scaunului rulant trebuie completată înainte ca utilizatorul 
de scaun rulant să sosească pentru etapa de probare a produsului (a scaunului rulant). 

Dacă pe parcursul verificării preliminare a scaunului rulant se identifică o problemă, personalul 
furnizor de servicii de scaune rulante are următoarele opțiuni:

•	 să repare/rezolve problema înainte de probare;

•	 să returneze scaunul rulant la atelier, pentru efectuarea reparațiilor;

•	 să contacteze furnizorul scaunului rulant pentru a cere sfaturi în ceea ce privește modalitățile 
de rezolvarea problemei,
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Listă de verificare preliminară utilizării scaunului 
rulant – nivel intermediar

Scaunul rulant în ansamblu, incluzând dispozitivele de suport postural

Nu există margini ascuțite 

Dispozitivele de suport postural sunt bine căptușite și fixate corespunzător 

Nu există părți defecte sau zgâriate 

Traiectoria scaunului rulant este dreaptă 

Roțile frontale

Se învârt fără a întâmpina vreo rezitență 

Se învârt fără a atinge furca roții 

Șuruburile sunt strânse 

Furcile roților frontale

Furca roții frontale se învârte fără a întâmpina vreo rezistență. 

Roțile din spate

Se învârt fără a întâmpina vreo rezitență 

Șuruburile axului sunt strânse 

Anvelopele sunt umflate în mod corect (la presiunea aplicată cu un deget, anvelopele se 
deformează mai puțin de 5 mm)



Inelele de antrenare nu prezintă niciun pericol 

Frânele

Funcționează corespunzător 

Suporturi pentru picioare

Suporturile pentru picioare sunt montate corespunzător 

Cadrul

Scaunul rulant pliabil se închide și se deschide cu ușurință 

În cazul unui scaun rulant cu spătar pliabil - spătarul se pliază și revine în poziția inițială 
cu ușurință



Perna

Perna este introdusă corect în husă 

Perna este poziționată corect în scaunul rulant 

Materialul textil al pernei este întins, dar nu mai mult decât este necesar. 

Dacă scaunul rulant are o suprafață de ședere rigidă: perna acoperă în întregime șezutul 
solid.
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Etapa 6: Probarea produsului (a scaunului 
rulant)

Probarea produsului (a scaunului rulant) este cea de-a șasea etapă din procesul de furnizare 
a serviciilor de scaune rulante. Pe parcursul probării produsului (a scaunului rulant), utilizatorul 
și personalul furnizor de servicii de scaune rulante se asigură că scaunul rulant și dispozitivele 
de suport postural sunt corespunzătoare și că sprijină corpul utilizatorului de așa manieră încât 
postura acestuia este cât mai apropiată de cea corectă, fără ca utilizatorul de scaun rulant să 
resimtă vreun disconfort. 

Cum se efectuează probarea produsului (a scaunului rulant)

Folosiți lista de verificare preliminară utilizării scaunului rulant - nivel intermediar ca pe un 
instrument care să vă ghideze în parcurgerea etapei de reglare a produsului (a scaunului 
rulant). Ordinea pașilor este următoarea:

o verificați dacă scaunul rulant este pregătit;

o verificați dacă scaunul rulant are dimensiunea adecvată și dacă dispozitivele de suport 
postural sunt pe măsură;

o verificați postura;

o verificați nivelul de presiune;

o verificați scaunul rulant în timp ce acesta se află în mișcare;

o verificați dacă este necesară efectuarea altor operațiuni.

Rețineți:
Probarea produsului (a scaunului rulant) în cazul unui utilizator care are nevoie de suport 
postural suplimentar durează mai mult decât în cazul unui utilizator care nu necesită un astfel 
de suport. Cauza acestui fapt este numărul mai mare de ajustări care trebuie efectuate. 

•	 Utilizatorii de scaune rulante trebuie să știe că probarea poate dura mai mult. De 
asemenea, este posibil ca pe parcursul ajustărilor, utilizatorul să fie nevoit să realizeze 
de mai multe ori transferul în și din scaunul rulant. 

•	 Totodată, efectuarea unui număr mare de modificări poate impune o nouă programare 
pentru probarea produsului (a scaunului rulant). 
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Este scaunul rulant pregătit?

Asigurați-vă întotdeauna că scaunul rulant este pregătit pentru a fi probat de către utilizator.

 Verificați dacă scaunul rulant și dispozitivele de suport postural sunt 
corespunzătoare. 

Lățimea scaunului rulant 

Modalitatea corectă 
de probare:

Trebuie să se potrivească într-o cât mai mare măsură.

Asigurați-vă că:
•	 șoldurile se poziționează în mod confortabil între suporturile 

de brațe și inserțiile laterale pentru bazin;
•	 coapsele se poziționează în mod confortabil între suporturile 

de brațe, apărătorile laterale sau inserțiile laterale pentru bazin 
și nu se exercită presiune asupra lor; acest lucru se poate 
întâmpla dacă inserțiile laterale pentru bazin se extind prea 
mult înspre înainte; 

•	 trunchiul se poziționează în mod confortabil între barele 
verticale ale spătarului și/sau între inserțiile unghiulare laterale 
pentru trunchi sau inserțiile laterale pentru trunchi.

Adâncimea suprafaței de ședere

Modalitatea corectă 
de probare:

Trebuie să existe o distanță de cel puțin 30 mm între partea 
posterioară a genunchiului (zona poplitee) și partea frontală a 
suprafeței de ședere/a pernei. 

Asigurați-vă că:
•	 utilizatorul de scaun rulant are o postură cât mai apropiată de 

poziția neutră de ședere, fără a resimți disconfort;
Modalitatea de verificare:
•	 introduceți mâna în spațiul dintre partea posterioară a 

genunchiului (zona poplitee) și pernă. Verificați dacă există 
o distanță de cel puțin 30 mm. Glisați mâna în jos pe partea 
posterioară a gambei și asigurați-vă că aceasta nu atinge 
suprafața de ședere/perna.

•	 verificați ambele părți. Dacă există diferențe între partea 
dreaptă și stângă, folosiți valoarea mai mică pentru a efectua 
prescrierea.

În cazul utilizatorilor de scaun rulant care au membre inferioare 
mai lungi; se acceptă o distanță de până la 60 de mm.
Dacă aceste elemente sunt pe măsură, ele oferă coapselor un 
suport corespunzător. Se reduce astfel nivelul de presiune de sub 
oasele bazinului și se previne apariția escarelor. Dacă lungimea 
suprafeței de ședere este prea mare, utilizatorul de scaun rulant 
nu va putea menține poziția așezat. 
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Bazinul

Asigurați-vă că:

•	 inserția anterioară oaselor bazinului este situată chiar în fața 
oaselor bazinului (introduceți mâna sub șezutul utilizatorului 
pentru a verifica);

•	 inserția posterioară pentru bazin furnizează suport la nivelul 
crestei iliace postero-superioare și nu exercită presiune 
asupra părții inferioare a trunchiului;

•	 inserțiile laterale pentru bazin sunt pe măsură și nu sunt 
poziționate deasupra articulației șoldurilor;

•	 centura pentru bazin poate fi strânsă corespunzător și nu 
provoacă leziuni în contact cu suprafața pielii utilizatorului de 
scaun rulant (introduceți mâna între centură și utilizator pentru 
a verifica).

Trunchiul

Asigurați-vă că:

•	 inserțiile laterale pentru trunchi nu exercită presiune asupra 
axilelor.Trebuie să existe o distanță de cel puțin 50 mm între 
axile și partea superioară a inserției laterale pentru trunchi.

•	 hamul pentru umeri poate fi închis fără a provoca disconfort și 
fără a provoca leziuni în contact cu suprafața pielii. 

•	 măsuța susține lungimea antebrațului, precum și coatelor și 
nu exercită presiune asupra abdomenului. Măsuța poate fi 
situată aproape de trunchiul utilizatorului, totuși, aceasta nu 
trebuie să atingă suprafeța pielii sau să provoace fricțiune la 
nivelul acesteia.

•	 verificați înălțimea și înclinarea spătarului.

Tetiera

Modalitatea corectă 
de probare:

•	 Tetiera trebuie să susțină capul utilizatorului de scaun rulant la 
baza craniului (occiput). 

Asigurați-vă că:

•	 tetiera sprijină capul utilizatorului de scaun rulant, astfel încât 
acesta este în echilibru.
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Coapsele

Asigurați-vă că:

•	 nu există un nivel de presiune ridicat în zona de 
contact dintre coapsele utilizatorului de scaun rulant și 
suporturile pentru coapse (incluzând inserțiile exterioare 
pentru coapse, inserțiile unghiulare interioare pentru 
coapse sau inserția/dispozitivul pentru separarea 
genunchilor).

•	 Inserția/dispozitivul pentru separarea genunchilor nu 
exercită presiune asupra zonei inghinale. Distanța 
dintre inserția/dispozitivul pentru separarea genunchilor 
și zona inghinală trebuie să fie de 40-60 mm în cazul 
copiilor  și 60-100 mm în cazul adulților. 

Înălțimea suportului de picioare

Modalitatea corectă de 
probare:

Coapsele sunt sprijinite în totalitate pe suprafața de ședere/
pernă fără a se distanța de aceasta, iar picioarele sunt susținute 
în întregime de suporturile de picioare.

Modalitatea de verificare:

•	 poziționați mâna între coapsa utilizatorului de scaun rulant 
și suprafața de ședere/pernă. Presiunea exercitată trebuie 
să fie egală  de-a lungul coapselor, iar contactul trebuie să 
fie uniform.

•	 observați modalitatea în care piciorul este poziționat pe 
suportul de picioare. Acesta trebuie să fie susținut atât în 
partea anterioară, cât și în cea posterioară, iar contactul 
trebuie să fie uniform.

Dacă contactul coapselor cu suprafața de ședere nu este 
uniform, acest lucru înseamnă că suportul de picioare este 
poziționat prea sus. Contactul neuniform la nivelul picioarelor 
indică faptul că suportul de picioare este poziționat prea jos.

Înălțimea spătarului

Modalitatea corectă de 
probare:

Ajustarea corectă oferă utilizatorului de scaun rulant suportul 
de care acesta are nevoie și libertatea de mișcare necesară 
la nivelul omoplaților pentru a realizarea propulsiei (în caz de 
auto-propulsie).  

Modalitatea de verificare: 
•	 întrebați utilizatorul de scaun rulant dacă spătarul este confortabil; 
•	 observați dacă trunchiul are o poziție echilibrată în raport cu șoldurile;
•	 este capabil utilizatorul să efectueze propulsia scaunului rulant fără ca spătarul să îl 

împiedice în a face acest lucru?
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Înălțimea spătarului depinde de nevoile utilizatorului de scaun rulant. Utilizatorii de scaune 
rulante care realizează propulsia în mod independent au nevoie de un spătar care să nu 
limiteze libertatea de mișcare la nivelul omoplaților. Utilizatorii de scaune rulante care au 
dificultăți în ceea ce privește menținerea poziției așezat au avea nevoie de un spătar mai 
înalt, care să le ofere mai mult suport.

Un spătar care furnizează sprijin la nivelul limitei inferioare a 
cutiei toracice a utilizatorului are o înălțime corespunzătoare 
dacă utilizatorul: 
•	 are o stare de sănătate bună și este activ;
•	 poate menține cu ușurință poziția așezat, având un echilibru 

corespunzător;
•	 realizează propulsia scaunului rulant în mod activ și are nevoie 

de libertate de mișcare.
Înălțime spătar D (distanța dintre suprafața de ședere și limita 
inferioară a cutiei toracice) 

Un spătar care furnizează sprijin la nivelul limitei inferioare a 
omoplaților utilizatorului are o înălțime corespunzătoare dacă 
utilizatorul:
•	 obosește repede: de ex., în cazul persoanelor vârstnice sau 

diagnosticate cu afecțiuni degenerative;
•	 prezintă anumite dificultăți în menținerea poziției așezat.
La acest nivel înălțimea spătarului încă permite suficientă libertate 
de mișcare la nivelul omoplaților pentru ca utilizatorul să reușească 
să efectueze propulsia în mod independent, cu ajutorul brațelor.
Înălțime spătar E (distanța dintre suprafața de ședere și limita 
inferioară a omoplatului).

Un spătar mai înalt, care oferă suport la nivelul limitei superioare a umerilor, este soluția 
adecvată pentru utilizatorii de scaun rulant care au nevoie de un grad ridicat de suport; cei 
care beneficiază de pe urma înclinării spătarului sau a înclinării suprafeței de ședere și a 
spătarului (înclinare în spațiu), precum și în cazul acelor  utilizatori care obosesc repede. 

Înălțime spătar F (distanța dintre suprafața de ședere și limita superioară a umărului)
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Poziția roților din spate - pentru realizarea propulsiei cu ajutorul brațelor

Modalitatea corectă de 
probare:

Atunci când mâinile sunt plasate pe inelul de antrenare, coatele 
utilizatorului sunt situate într-un unghi drept. 

Modalitatea de verificare:

•	 rugați utilizatorul de scaun rulant să își poziționeze mâinile pe 
partea superioară a inelelor de antrenare. Coatele trebuie să 
formeze un unghi de 90 de grade;

•	 de asemenea, verificați împreună cu utilizatorul de scaun 
rulant dacă roțile din spate sunt corect poziționate pentru un 
nivel ridicat de echilibru (înspre înainte pentru activ, înspre 
înapoi pentru siguranță).

Dacă utilizatorul de scaun rulant are nevoie ca roțile din spate 
să fie poziționate în așa fel încât scaunul rulant să ofere mai 
multă stabilitate (mai înspre spate), mâinile sale nu vor mai fi 
poziționate în poziția ideală decât poziția ideală pentru realizarea 
propulsiei. Explicați utilizatorului de scaun rulant necesitatea 
acestui compromis.

În cazul în care se efectuează ajustări ale poziției roților din 
spate, frânele trebuie și ele ajustate și verificate.

Înălțimea spătarului - pentru realizarea propulsiei cu ajutorul picioarelor

Modalitatea 
corectă de probare:

•	 În poziția așezat, cu partea posterioară a bazinului susținută în 
mod confortabil de către spătar, picioarele sunt poziționate pe 
sol. 

Modalitatea de verificare:

•	 solicitați utilizatorului să adopte poziția așezat sau o postură 
cât mai apropiată de aceasta, în limita confortului, astfel încât 
partea posterioară a bazinului să atingă spătarul. Verificați 
dacă suprafața tălpilor atinge în întregime solul. 

Dacă înălțimea suprafeței de ședere este prea mare, personalul 
furnizor de servicii de scaune rulante poate recurge la următoarele 
soluții:

•	 să reducă înălțimea pernei;

•	 să furnizeze o suprafață de ședere rigidă care să fie poziționată la 
o înălțime mai mică decât suprafața de ședere existentă (solicitați 
sfaturi sau suport tehnic pentru efectuarea acestei activități). 

În cazul utilizatorilor de scaun rulant care efectuează propulsia cu 
ajutorul membrelor inferioare, având un picior poziționat pe suport, 
verificați nivelul de presiune sub osul bazinului de pe partea pe care 
se află piciorul în repaus. 
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Verificați postura

Observați poziția în scaunul rulant a utilizatorului, 
privind din față și din lateral. Utilizatorul de scaun 
rulant se află în poziția așezat?

Verificați dacă bazinul utilizatorului de scaun rulant 
se află într-o poziție cât mai apropiată de cea neutră 
de ședere, fără a resimți vreun disconfort. Aceasta 
ar trebui să fie apropiată de postura identificată în 
urma procedeului de simulare manuală. 

Verificați în mod atent următoarele aspecte:

•	 dacă bazinul se află în echilibru, la același nivel 
(dacă acest lucru este posibil)

•	 dacă trunchiul este poziționat drept și simetric 
(dacă acest lucru este posibil)

•	 dacă există echilibru la nivelul capului (dacă 
acest lucru este posibil)

•	 dacă membrele inferioare și picioarele sunt 
situate într-o poziție cât mai apropiată de cea 
caracteristică poziției așezat? 

•	 cum se simte utilizatorul de scaun rulant.
După analiza posturii generale a utilizatorului de scaun rulant, verificați dacă fiecare dispozitiv 
de suport postural își îndeplinește rolul. În special, nu uitați să verificați următoarele aspecte 
(dacă se furnizează aceste elemente):

•	 înălțimea, înclinarea și contururile spătarului;

•	 înclinarea în spațiu;

•	 inserțiile laterale pentru bazin și pentru trunchi;

•	 orice suport la nivelul șoldurilor și al gambelor.
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Verificați presiunea

În cazul utilizatorilor de scaune rulante la care există riscul apariției 
escarelor, pașii etapei de probare a produsului (a scaunului rulant) 
includ verificarea nivelului de presiune sub oasele bazinului și în 
orice altă zonă de risc (de ex., sub articulația șoldului sau coccis). 

În cazul utilizatorilor de scaun rulant cărora li s-au furnizat 
dispozitive de suport postural cu un grad de suport ridicat - 
verificați presiunea în zona de contact dintre corpul utilizatorului 
de scaun rulant și respectivul dispozitiv de suport postural. 
Sprijinul trebuie să fie ferm, dar nu în mod exagerat.

Verificați scaunul rulant în timp ce acesta se află în mișcare
Partea finală a etapei de probare a produsului (a scaunului rulant) este verificarea scaunului 
rulant în timp ce acesta se află în mișcare. Dacă utilizatorul nu poate efectua în mod independent 
propulsia scaunului rulant, rugați un membru de familie/însoțitor să facă acest lucru, pentru a 
putea observa modul de funcționare. 

Aspecte ce trebuie urmărite: 

•	 permite spătarul suficientă libertate de 
mișcare la nivelul omoplaților pentru ca 
utilizatorulde scaun rulant să efectueze 
propulsia?

•	 mișcarea scaunului rulant sau efectuarea 
propulsiei duce la schimbarea posturii 
utilizatorului, provoacă disconfort sau 
senzația de instabilitate?
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•	 Propulsia efectuată cu ajutorul brațelor: 
roțile din spate sunt poziționate corect 
pentru ca utilizatorul de scaun rulant să 
poată realiza propulsia cât mai bine?

•	 Propulsia efectuată cu ajutorul picioarelor: 
înălțimea și adâncimea suprafeței de 
ședere sunt adecvate pentru ca utilizatorul 
de scaun rulant să poată efectua propulsia 
cu ajutorul picioarelor?

•	 Dispozitivele de suport postural permit 
mobilitatea nerestricționată și în condiții de 
siguranță a scaunului rulant?

Listă de verificare a pașilor pentru probarea produsului (a scaunului 
rulant) – nivel intermediar

1. Este scaunul rulant pregătit?

Scaunul rulant a fost verificat în ceea ce privește siguranța utilizării sale și 
funcționarea tuturor componentelor? 

2. Verificați dimensiunea scaunului rulant și a dispozitivelor de 
suport postural.

Lățimea scaunului rulant:

o coapsele sunt poziționate confortabil între suporturile de brațe 
sau între inserțiile laterale pentru bazin;

o trunchiul este poziționat confortabil între părțile laterale ale 
cadrului spătarului sau între inserțiile laterale pentru trunchi;

•	 coapsele sunt poziționate confortabil între suporturile de brațe, 
apărătoarele laterale sau inserțiile laterale pentru bazin, iar 
asupra lor nu se exercită presiune.



Adâncimea șezutului scaunului rulant: 

•	 distanță de 30 mm între partea posterioară a genunchilor 
(zona poplitee) și suprafața de ședere/pernă. 
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Bazinul:

•	 inserția anterioară oaselor bazinului este poziționată chiar în 
fața acestora; 

•	 inserția posterioară pentru bazin oferă suport la nivelul crestei 
iliace postero-superioare;

•	 inserțiile laterale pentru bazin se potrivesc în mod confortabil și 
sunt localizate deasupra articulației șoldurilor;

•	 centura pentru bazin poate fi strânsă și nu afectează suprafața 
pielii.



Trunchiul:

•	 inserțiile laterale pentru trunchi nu presează axilele; există o 
distanță de cel puțin 30 mm între axile și partea superioară a 
inserției laterale pentru trunchi;

•	 hamul de umeri se potrivește confortabil și nu afectează 
pielea; 

•	 măsuța susține lungimea antebrațelor și coatelor și nu exercită 
presiune asupra cavității abdominale.

•	 verificați înălțimea și înclinarea spătarului. 



Tetiera:

•	 tetiera trebuie să susțină capul utilizatorului de scaun rulant la 
baza craniului (occiput).

•	 menține capul drept, într-o poziție echilibrată.



Coapsele:

•	 inserțiile exterioare pentru coapse sau inserția/dispozitivul 
pentru separarea genunchilor nu exercită presiune asupra 
coapselor;

•	 distanța dintre inserția/dispozitivul pentru separarea 
genunchilor și zona inghinală trebuie să fie de 40-60 mm la 
copii și 60-100 mm la adulți.



Înălțimea suportului de picioare: 

•	 coapsele sunt sprijinite în totalitate pe pernă, fără a se ridica. 
Piciorul este sprijinit în totalitate pe suportul de picioare, fără a 
se ridica;

•	 centura pentru picior poate fi legată adecvat, fără a afecta 
suprafața pielii;

•	 centura pentru gambe și centura pentru călcâie susțin gamba 
și picioarele.
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Pachet de instruire - nivel intermediar

3.Verificați postura

Verificați din față și din lateral pentru a vedea dacă utilizatorul de scaun rulant are o 
postură cât mai apropiată de poziția neutră de ședere, în limita confortului.

•	 Bazinul este drept și se află în echilibru (sau cât mai aproape posibil de postura 
corectă, în limita confortului individual).



•	 Trunchiul este drept și simetric (sau cât mai aproape posibil de postura corectă, 
în limita confortului individual).



•	 Capul este drept și într-o poziție echilibrată (atât cât este posibil). 
•	 Picioarele și tălpile sunt așezate cât mai aproape de poziția neutră. 
Verificați dacă toate dispozitivele de suport postural oferă sprijinul necesar. Verificați 
în mod special (dacă este posibil):

•	 Înălțimea, unghiul de înclinare și contururile spătarului 
•	 Înclinarea în spațiu 
•	 Inserțiile laterale pentru bazin și inserțiile laterale pentru trunchi 
•	 Inserțiile unghiulare interioare și exterioare pentru coapse, inserțiile exterioare 

pentru coapse și dispozitivele de sprijin pentru gambă


Verificați postura încă o dată, după 15 minute, pentru a vedea dacă au intervenit 
schimbări.



4. Verificați presiunea

Verificați presiunea sub ambele părți ale oaselor bazinului utilizatorului de scaun 
rulant. Nivelul de presiune este sigur pe ambele părți?

Nivel 1 = sigur: Vârfurile degetelor se pot mișca în sus și în jos 5 mm sau chiar mai 
mult.

Nivel 2 = avertizare: Vârfurile degetelor nu se pot mișca, dar pot fi retrase cu 
ușurință.

Nivel 3 = pericol: Degetele sunt strânse cu putere. Este dificilă retragerea degetelor.



Poziționați degetele între corpul utilizatorului de scaun rulat și fiecare dispozitiv de 
suport postural, incluzând pernele și centurile. 

Contactul dintre dispozitivul de suport postural și corp este egal? Presiunea se 
menține la un nivel sigur? 



Dacă utilizatorul de scaun rulant are proeminențe osoase, umflături sau lovituri, 
verificați dacă se exercită presiune asupra acestor zone. 
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5. Verificați scaunul rulant în timp ce acesta se află în mișcare 

Spătarul oferă suficientă libertate de mișcare la nivelul umerilor pentru ca 
utilizatorul să poată realiza propulsia? 



Mișcarea scaunului rulant sau activitatea de propulsie a acestuia cauzează 
schimbarea posturii utilizatorului, creează stare de disconfort sau lipsă de 
stabilitate?



Propulsia cu ajutorul brațelor: Roțile din spate sunt poziționate corect pentru ca 
utilizatorul de scaun rulant să poată realiza cât mai bine propulsia? 



Propulsia cu ajutorul picioarelor: Înălțimea și adâncimea șezutului scaunului rulant 
sunt corespunzătoare, pentru ca utilizatorul de scaun rulant să poată realiza 
propulsia cu piciorul/picioarele?



Dispozitivele de suport postural permit manevrarea scaunului rulant fără restricții și 
în condiții de siguranță?



6. Decideți dacă sunt necesare intervenții suplimentare

Sunt necesare intervenții suplimentare? Notați orice intervenție în dosarul utilizatorului 
de scaun rulant.
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Etapa 7: Instruirea utilizatorului de scaun rulant

Instruirea utilizatorului de scaun rulant

Informațiile și instruirea cu privire la folosirea scaunului rulant îi ajută pe cei mai mulți dintre 
utilizatori să beneficieze la maximum de avantajele pe care le oferă un scaun rulant. Fără 
parcurgerea acestei etape, este posibil ca utilizator să nu folosească scaunul rulant la întregul 
său potențial. Este important ca membrii familiei/însoțitorii să aibă și ei acces la aceste 
informații și instruire. 

Care sunt abilitățile de care au nevoie utilizatorii de 
scaune rulante?

Utilizatorii de scaun rulant au nevoie de informații și de abilități care să îi ajute la menținerea 
stării de sănătate, utilizarea eficientă și în siguranță a scaunului rulant, îngrijirea scaunului 
rulant pentru o perioadă de funcționare cât mai îndelungată. Abilitățile pe care ar trebui să și 
le însușească fiecare utilizator de scaun rulant:

Manevrarea scaunului rulant:
•	 Modalitatea de pliere și manevrare a scaunului rulant 

în vederea transportării acestuia

•	 Demontarea și montarea oricărui dispozitiv de suport 
postural în vederea transportării scaunului rulant.

•	 Modul de utilizare a caracteristicilor scaunului rulant - 
de exemplu: utilizarea frânelor, unghiul de înclinare și 
bara anti-răsturnare, poziționarea corectă a pernei și a 
dispozitivelor de suport postural.
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Cât timp poate petrece utilizatorul în scaunul rulant?
În cazul acelor utilizatori de scaun rulant care nu au petrecut mult timp în poziția așezat, 
procesul de acomodare la poziția în scaunul rulant poate dura. Acest lucru este valabil 
în special atunci când este vorba despre utilizatori de scaun rulant copii. Personalul 
furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să ofere instruire cu privire la durata de timp 
recomandată în cazul fiecărui utilizator. Transmiteți următoarele informații:

•	 Dacă utilizatorul este familiarizat cu menținerea poziției așezat, se recomandă ca el să 
petreacă în noul său scaun rulant durata de timp pe care o petrece în mod obișnuit în 
poziția așezat. Dacă este necesar, acest interval de timp poate crește, gradual.

•	 Dacă utilizatorul nu a mai petrecut timp în poziția așezat, începeți cu perioade de 
maximum 30 de minute, urmate de o pauză. 

•	 Instruiți utilizatorul de scaun rulant sau membrii familiei/însoțitorii cu privire la 
necesitatea verificării zonele asupra cărora se exercită presiune, după fiecare utilizare 
a scaunului rulant.

Transferurile (în și din scaunul rulant):
•	 Metodă sigură de transfer:

– nu produce disconfort utilizatorului de scaun 
rulant; 

– nu are efecte negative asupra persoanei care 
oferă asistență în realizarea transferului.

•	 Poziția corectă în scaunul rulant (de exemplu, 
ne asigurăm că utilizatorul este poziționat corect 
în scaunul rulant, cu oasele bazinului situate 
în partea posterioară a oricărui tip de inserție 
anterioară oaselor bazinului).

•	 Modul de ajustare corectă a dispozitivelor de 
suport postural - de exemplu, cât de strânse 
trebuie să fie centurile pentru ca ele să aibă 
efectul scontat.

•	 Rețineți că mulți dintre utilizatorii de scaun rulant 
sunt capabili să efectueze în mod independent 
transferul în și din scaunul rulant. Transferurile 
independente și asistate sunt prezentate în 
Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet 
de instruire - Nivel de bază. 
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Utilizarea scaunului rulant și mobilitatea:
•	 Deprinderile pe care personalul furnizor de 

servicii rulante le transmite în ceea ce privește 
mobilitatea în scaunul rulant vor depinde de 
abilitățile utilizatorului și de mediul său.

•	 Întotdeauna veți instrui utilizatorul de scaun 
rulant cu privire la metoda de efectuare a 
propulsiei care se potrivește cel mai bine 
abilităților sale.

•	 Mai multe informații despre mobilitatea în 
scaunul rulant (nivel de bază), inclusiv cu privire 
la propulsia corectă, urcarea și coborârea 
pantelor și a treptelor și ridicarea în echilibru 
pe două roți sunt disponibile în Servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - 
Nivel de bază, Manualul participantului. 

Prevenirea apariției escarelor:
•	 Escarele sunt cauzate de presiunea exercitată 

pe zonele osoase, de frecare sau alunecare.

•	 În cazul utilizatorilor de scaune rulante care au 
dificultăți în menținerea poziției așezat, trebuie să 
aveți în vedere următoarele:

– să vă asigurați de faptul că nu alunecă în 
scaunul rulant – alunecarea poate duce la 
apariția escarelor (zonele osoase care intră 
în fricțiune cu țesutul moale);

– să vă asigurați că distribuția greutății este 
uniformă sub ambele părți ale oaselor 
bazinului.

•	 În cazul utilizatorilor de scaune rulante cărora 
li se furnizează dispozitive de suport postural, 
asigurați-vă că aceștia sunt instruiți cu privire la 
necesitatea verificării în mod regulat a suprafeței 
pielii în zonele în care corpul intră în contact cu 
dispozitivele de suport postural.

•	 Mai multe detalii despre prevenirea apariției 
escarelor sunt prezentate în Servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - 
Nivel de bază, Manualul participantului. 
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Întreținerea la domiciliu a scaunului 
rulant:
•	 Furnizarea unor informații de bază legate 

de întreținerea scaunului rulant la domiciliu 
contribuie la prelungirea duratei de utilizare a 
scaunului rulant.

•	 Există șase aspecte pe care utilizatorii le 
pot pune în practică la domiciliu în vederea 
întreținerii pernei și scaunului lor rulant. Acestea 
sunt prezentate în Servicii pentru utilizatorii de 
scaun rulant. Pachet de instruire - Nivel de bază. 
Informații sunt valabile și în cazul utilizatorilor de 
scaun rulant care au nevoie de servicii de scaune 
rulante de nivel intermediar. Există câteva 
operațiuni suplimentare pentru verificarea stării 
de funcționare a dispozitivelor de suport postural.

Cum se procedează în cazul apariției unei probleme:
Utilizatorii de scaune rulante trebuie să știe cum să procedeze în cazul în care apare o 
problemă. Acestea pot însemna fie că:

•	 scaunul rulant necesită reparații;

•	 scaunul rulant nu este corespunzător sau nu oferă gradul se confort necesar.

În oricare din cazurile de mai sus, utilizatorii trebuie să aibă posibiltatea de a contacta 
serviciul de scaune rulante pentru a cere asistență și sfaturi. Asigurați-vă că utilizatorii 
cunosc datele de contact ale centrului unde se furnizează servicii de scaune rulante.
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Cum ne putem asigura de eficiența procesului de 
instruire al utilizatorului de scaun rulant
•	 Aflați care sunt aspectele pe care utilizatorul de scaun rulant le cunoaște deja.

•	 Explicați, demonstrați și apoi dați utilizatorului de scaun rulant posibilitatea să 
exerseze.

•	 Folosiți un limbaj accesibil.

•	 Oferiți utilizatorului de scaun rulant oportunitatea de a instrui, la rândul său, alți 
utilizatori de scaune rulante.

•	 Nu uitați că este nevoie de abilități bune de comunicare.

•	 Încurajați utilizatorul de scaun rulant.

Rețineți– exersarea oricărei abilități nou învățate este esențială. Atunci când instruiți 
utilizatorul de scaun rulant, începeți cu partea de demonstrație și oferiți utilizatorului de 
scaun rulant oportunitatea de a exersa fiecare abilitate.

Listă de verificare a instruirii utilizatorului de scaun rulant - nivel 
intermediar

Abilități 
de 
învățat

Abilități 
învățate

Manevrarea scaunului rulant

Plierea și ridicarea scaunului rulant

Demontarea și montarea oricărui dispozitiv de suport postural care 
trebuie îndepărtat în vederea efectuării transportului

Utilizarea roților cu sistem de decuplare rapidă

Utilizarea frânelor

Unghiul de înclinare și bara anti-răsturnare (dacă se folosește)

Poziția corectă a dispozitivelor de suport postural atunci când 
utilizatorul folosește scaunul rulant

Utilizarea pernei, inclusiv poziționarea corectă

Transferuri

Transfer independent
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Transfer asistat

Altele

Utilizarea scaunului rulant și mobilitatea în scaun rulant

Propulsia corectă (utilizarea metodei preferate de propulsie a 
utilizatorului de scaun rulant) 

Urcarea și coborârea unei pante

Urcarea și coborârea unei trepte

Deplasarea pe teren accidentat

Ridicarea în echilibru pe două roți

Durata de timp petrecută în scaunul rulant (pentru copii și adulți 
care au nevoie de suport postural suplimentar)

Propulsia asistată

Prevenirea apariției escarelor

Verificarea zonelor asupra cărora se exercită o presiune crescută

Tehnici pentru reducerea presiunii

Alimentație și hidratare corespunzătoare

Ce trebuie făcut în cazul apariției unei escare

Întreținerea la domiciliu a scaunului rulant

Curățarea scaunului rulant; spălarea și uscarea pernei și a husei

Lubrifierea părților mobile

Umflarea anvelopelor

Strângerea șuruburilor și a piulițelor

Strângerea spițelor

Verificarea părților textile

Verificarea existenței petelor de rugină

Verificarea pernei

Cum se procedează în cazul apariției unei probleme

Scaunul rulant necesită reparații

Scaunul rulant nu este corespunzător sau nu este confortabil
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Etapa 8: Întreținerea, reparațiile și 
monitorizarea
Informațiile despre întreținere, reparații și monitorizare au fost abordate în Servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - Nivel de bază. În modulul intermediar se 
discută despre importanța monitorizării utilizatorilor care folosesc scaune rulante cu suport 
postural suplimentar.

Monitorizarea
Monitorizarea este cea de-a opta etapă în procesul de furnizare a serviciilor de scaune 
rulante. 

Prezentarea activității de monitorizare
Toți utilizatorii de scaun rulant beneficiază de pe urma monitorizării.Totuși, monitorizarea este 
esențială în cazul:

•	 utilizatorilor de scaun rulant copii;

•	 utilizatorilor de scaun rulant la care este prezent riscul apariției escarelor;

•	 utilizatorilor de scaun rulant diagnosticați cu afecțiuni degenerative;

•	 utilizatorilor de scaun rulant care necesită suport postural suplimentar în scaunul rulant;

•	 utilizatorilor de scaun rulant care, pe parcursul instruirii, au avut dificultăți în deprinderea 
unor abilități. 

Majoritatea utilizatorilor de scaune rulante care fac obiectul acestui modul au nevoie de 
suport postural suplimentar, în consecință, monitorizarea este foarte importantă.

Gestionarea activității de monitorizare
Nu există o regulă legată de intervalul la care trebuie efectuată monitorizarea utilizatorului de 
scaun rulant, deoarece acesta va depinde de nevoile utilizatorului de scaun rulant. Totuși, în 
măsura în care acest lucru este posibil, vizita de monitorizare la un interval de șase săptămâni 
de la furnizarea scaunului rulant poate fi foarte folositoare, pentru a vă asigura că scaunul rulant 
funcționează corespunzător și pentru a consolida instruirea utilizatorului. În cazul utilizatorilor 
de scaun rulant copii, se recomandă ca monitorizarea să aibă loc la intervale de trei până la 
șase luni. Acest lucru se datorează faptului că nevoile copiilor se schimbă repede, odată cu 
creșterea lor.

Monitorizarea poate fi efectuată:
•	 la domiciliul utilizatorului de scaun rulant;

•	 la centrul unde se furnizează servicii de scaune rulante;

•	 în orice altă locație convenabilă utilizatorului de scaun rulant și personalului care 
furnizează servicii de scaune rulante. 
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Locația va fi decisă în funcție de posibilitatea utilizatorului de a se deplasa la centrul unde se 
furnizează servicii de scaune rulante sau de cea a personalului serviciilor de scaune rulante 
de a se deplasa la domiciliul utilizatorului. 

Activitatea de monitorizare poate fi gestionată prin diverse căi:

•	 la momentul furnizării scaunului rulant, utilizatorii pot fi programați pentru efectuarea 
activității de monitorizare;

•	 monitorizarea poate fi efectuată la domiciliul utilizatorului sau la centrul unde se 
furnizează servicii de scaune rulante;

•	 vizitele de monitorizare pot fi parte a unor vizite de rutină efectuate de către personalul de 
servicii de reabilitare bazată pe comunitate (RBC), care a fost instruit pentru efectuarea 
activității de monitorizare;

•	 monitorizarea poate avea loc telefonic în cazul în care transportul este dificil, iar 
utilizatorul de scaun rulant are acces la un telefon.

Formularul de monitorizare a utilizării scaunului rulant

Formularul de monitorizare a utilizării scaunului rulant (prezentat mai jos) va ajuta personalul 
furnizor de servicii de scaune rulante să își reamintească întrebările care trebuie adresate 
pe parcursul monitorizării și pașii unei vizite de monitorizare. Formularul de monitorizare a 
scaunului rulant are și o rubrică în care pot fi înregistrate activitățile care trebuie efectuate.

Activități de monitorizare uzuale
Activitățiile de monitorizare uzuale includ:
o Sfaturi și instruire suplimentare

De exemplu, dacă un utilizator nu folosește scaunul rulant conform așteptărilor noastre, 
acest lucru se poate datora faptului că persoana nu are suficientă încredere în sine pentru 
efectuarea transferului independent în și din scaunul rulant. Instruirea suplimentară cu privire 
la  transferuri poate soluționa această problemă.

o Reajustarea scaunului rulant.

o Efectuarea unor reparații minore.

Încurajați întotdeauna utilizatorii de scaune rulante și membrii familiei/însoțitorii să dedice 
timp întreținerii scaunului rulant prin efectuarea unor reparații minore la domiciliu. Personalul 
furnizor de servicii de scaune rulante poate asista utilizatorii în ceea ce privește programarea 
unor reparații dacă acestea nu pot fi rezolvate imediat.
o Direcționarea utilizatorului de scaun rulant către un alt serviciu, pentru suport sau 

asistență.
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Thusitha - vizită de monitorizare 
Thusitha are 7 ani și trăiește acasă cu părinții și sora mai mare. Este diagnosticat cu 
distrofie musculară și, în urmă cu un an, a primit un scaun rulant prin intermediul unui 
centru furnizor de servicii de scaune rulante. La acea dată,el putea parcurge distanțe 
scurte. Era capabil să efectueze independent transferul în poziția stând. Își dorea un 
scaun rulant deoarece îi este dificil să se deplaseze la școală.

La monitorizare, Thusitha a spus că întâmpină greutăți în realizarea transferului 
independent în și din scaunul rulant. După amiaza, la școală, se simte obosit și crește 
nivelul său de disconfort. Acest lucru îl împiedică să se concentreze. Scaunul său rulant 
are dimensiunea potrivită și are un spătar mediu pliabil, cu o pernă standard, pentru 
confort. 

Pe parcursul monitorizării, personalul furnizor de servicii de scaune rulante:

•	 A identificat care este modalitatea prin care Thusitha efectuează independent 
transferul în și din scaunul rulant. Lui Thusitha îi este dificil să își ridice corpul de pe 
scaunul rulant. Personalul furnizor de servicii de scaune rulante l-a învățat pe Thusitha 
cum să efectueze transferul cu ajutorul unei plăci de transfer, soluție pe care el a 
considerat-o ca fiind potrivită..

•	 A verificat suportul postural suplimentar al lui Thusitha. S-a decis că pentru Thusitha 
ar fi mai util un spătar mai înalt și o pernă care să furnizeze un control al posturii și 
care să reducă presiunea. Personalul furnizor de servicii de scaune rulante a efectuat 
măsurătorile necesare pentru a pregăti aceste elemente în vederea probării. 

Thusitha a fost programat la centrul unde se oferă servicii de scaune rulante, pentru 
probarea noului spătar și a pernei. 
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Formular de monitorizare a utilizării scaunului rulant

1. Informații despre utilizatorul de scaun rulant

Numele utilizatorului de 
scaun rulant: Numărul:

Data probării produsului 
(a scaunului rulant):

Data efectuării 
monitorizării:

Numele persoanei care efectuează 
monitorizarea:

Monitorizarea a avut loc 
la:

Domiciliul utilizatorului   Centrul de reparații 
scaune rulante    Altă locație: _____________
____________________________

2. Interviu

Notați activitatea 
recomandată:

Utilizați scaunul rulant atât de frecvent precum vă 
doriți?  

Da    Nu  

Dacă nu - de ce nu?

Întâmpinați vreo dificultate în utilizarea scaunului 
dvs. rulant?

Da  Nu  

Dacă da - care sunt aceste dificultăți?

Aveți întrebări în ceea ce privește utilizarea 
scaunului rulant?

Da  Nu  

Dacă da - care sunt acestea? Este nevoie de instruire suplimentară?

Utilizatorul de scaun rulant prezintă escare? Da  Nu  

Descrieți (localizarea și gravitatea)

Cum ați nota, pe o scală de la 1 la 5, gradul de 
satisfacție oferit de scaunul dvs. rulant? (1 - deloc 
satisfăcut și 5 foarte satisfăcut)

Notă: 

Comentarii: 
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3. Verificare scaun rulant și pernă

Scaunul rulant este în stare bună de funcționare 
și poate fi utilizat în siguranță? 

Da    Nu  

Perna este în stare bună și poate fi utilizată în 
siguranță?

Da    Nu  

Dacă răspunsul la oricare dintre întrebările de mai sus este „nu”, vă 
rugăm să precizați problema.

4. Verificare ajustări
Scaunul rulant se potrivește? Da    Nu  

Dacă nu - care sunt problemele?

Test nivel presiune(1 = sigur, 2 = avertizare, 3 = nesigur)

(dacă există riscul apariției escare )
Stânga: 

Dreapta: 

Utilizatorul are o poziție confortabilă în scaunul 
rulant atunci când stă pe loc, când se deplasează 
și pe întreg parcursul zilei?

Da  Nu  

Dacă nu - care sunt problemele?
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Materialul nu poate fi reprodus integral sau parțial fără 
menționarea sursei și fără acordul scris al Fundației 
Motivation România.



Fundația Motivation România 
Str. Podișor nr 1, Sat Buda, Comuna Cornetu, Ilfov, România
Tel: 021 448 02 42
Fax: 021 448 11 07
Email: info@motivation.ro
www.motivation.ro
Telefonul utilizatorului de scaun rulant: 0800 030 668
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