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Scop

Modulul de instruire pentru nivelul intermediar a fost creat cu scopul de a sprijini procesul de 
instruire a personalului sau a voluntarilor implicați în furnizarea de scaune rulante cu antrenare 
manuală corespunzătoare, precum și a pernelor destinate adulților și copiilor care necesită 
sprijin 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 corespunzător 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.

Scopul Caietului de exerciții practice este dezvoltarea cunoștințelor și abilităților 
personalului implicat în livrarea de servicii destinate utilizatorilor de scaun rulant. 
Acesta conține exerciții care vor contribui la testarea și îmbunătățirea cunoștințelor 
și abilităților participanților. Caietul de exerciții practice include materiale din cadrul 
cursurilor, din prezentările PPT, precum și din Manualul participantului. Este indicat ca 
participanții să păstreze acest caiet, pentru a-l putea consulta ulterior, dacă acest lucru 
este necesar.
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A.1: Utilizatorii de scaun rulant care necesită suport 
postural suplimentar

1. Aruncarea unei mingi

	Alegeți o persoană din grupă. Pe parcursul celor trei etape ale acestei activități, aceasta 
va fi așezată pe un scaun.

	Celelalte două persoane din grupă o vor ajuta.
	La fiecare etapă, mingea va fi aruncată de câte cinci ori între persoana așezată pe scaun 

și celelalte două persoane din echipă.

Etapa 1: În timpul aruncării și prinderii mingii, 
persoana de pe scaun va menține poziția așezat, cu 
tălpile poziționate în întregime pe sol.

Cât de ușoare sunt activitățile de  aruncare 
și prindere a mingii? Etapele 2 și 3 sunt mai 
dificile? De ce? Cum afectează diferitele 
poziții și posturi ușurința cu care mingea 
este aruncată și prinsă?Etapa 2: Pe parcursul aruncării și prinderii, un 

membru al echipei înclină scaunul în lateral, pe două 
picioare și îl menține în această poziție.

Etapa 3: În timpul aruncării și prinderii, un membru 
al echipei înclină scaunul de pe un picior pe altul, în 
mod aleatoriu. 

2. Paharul cu apă

	Fiecare persoană va încerca să bea apă adoptând pozițiile și posturile prezentate mai 
jos.

	Sorbiți din pahar de fiecare dată și fiți atenți!

o Poziția așezat Cum influențează diferitele poziții și posturi ușurința 
cu care se bea apă?

o Așezat pe scaun, cu capul înclinat înspre înapoi 
(nasul orientat în sus) 

o Așezat pe scaun, într-o postură „prăbușită”

o Întins pe patul de evaluare
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B.1: Rezumatul evaluării și interviul de evaluare

	Lucrați împreună cu membrii echipei din care faceți parte și răspundeți la unul din seturile 
de întrebări de mai jos, în funcție de numărul grupei din care faceți parte.  

Grupa 1 Cum influențează diagnosticul/aspectele fizice de mai jos procesul de 
furnizare a scaunului rulant? 

De exemplu:

•	 Care sunt acele caracteristici ale diagnosticului/aspectelor 
fizice care au un impact asupra procesului de furnizare a 
scaunului rulant?

•	 Care sunt acele caracteristici ale scaunului rulant care ar fi 
utile și ce fel de instruire se recomandă?

•	 Care sunt aspectele pe care este important să le știm despre 
fiecare utilizator de scaun rulant?

Traumatism 
cranio-cerebral

Poliomielită

Oboseală  
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Grupa 2 Cum influențează diagnosticul/aspectele fizice prezentate mai jos 
procesul de furnizare a scaunului rulant? 

De exemplu:

•	 Care sunt acele caracteristici ale diagnosticului/aspectelor 
fizice care au un impact asupra procesului de furnizare a 
scaunului rulant?

•	 Care sunt acele caracteristici ale scaunului rulant care ar fi 
utile și ce fel de instruire se recomandă?

•	 Care sunt aspectele pe care este important să le știm 
despre fiecare utilizator de scaun rulant?

Distrofie musculară

Traumatism 
vertebro-medular

Spasme/mișcări 
necontrolate
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Grupa 3 Cum influențează diagnosticul/aspectele fizice de mai jos procesul de 
furnizare a scaunului rulant? 

De exemplu:

•	 Care sunt acele caracteristici ale diagnosticului/aspectelor 
fizice care au un impact asupra procesului de furnizare a 
scaunului rulant?

•	 Care sunt acele caracteristici ale scaunului rulant care ar fi 
utile și ce fel de instruire se recomandă?

•	 Care sunt aspectele pe care este important să le știm despre 
fiecare utilizator de scaun rulant?

Paralizie cerebrală

Accident vascular 
cerebral

Probleme de 
deglutiție 
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Grupa 4 Cum influențează diagnosticul/aspectele fizice de mai jos procesul de 
furnizare a scaunului rulant? 

De exemplu:

•	 Care sunt acele caracteristici ale diagnosticului/aspectelor 
fizice care au un impact asupra procesului de furnizare a 
scaunului rulant?

•	 Care sunt acele caracteristici ale scaunului rulant care ar fi 
utile și ce fel de instruire se recomandă?

•	 Care sunt aspectele pe care este important să le știm despre 
fiecare utilizator de scaun rulant?

Spina bifida

Afecțiuni 
degenerative (de 
exemplu, distrofie 
musculară, 
boala Parkinson, 
scleroză multiplă, 
sindrom de 
neuron motor)

Luxație de șold  



Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel intermediar. Caiet de exerciții practice
Pagina 10

    Caiet de exerciții practice     SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT
Pachet de instruire - nivel intermediar

B.2: Evaluarea fizică – postura corpului în poziția 
așezat fără suport: baza posturii corpului în poziția 
așezat
	Lucrați împreună pentru a identifica schimbările apărute la nivelul poziției așezat în 

momentul în care  postura bazinului se modifică. 
	Fiecare persoană din grupă trebuie să adopte câte o poziție cu bazinul într-una din 

posturile descrise mai jos. Restul grupei observă schimbările care au loc la nivelul 
întregului corp.

	Dacă timpul alocat exercițiului permite acest lucru, fiecare membru al grupei ar trebui 
să încerce diferitele posturi ale bazinului, pentru a simți el însuși schimbările la nivelul 
corpului.

Poziția bazinului Notați sau desenați aspectele pe care le observați legat de 
modificarea posturii persoanei. 
Observați trunchiul, capul, gâtul și  membrele inferioare. 

Înclinare anterioară

Înclinare posterioară

Înclinare laterală
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Rotație

B.2: Evaluarea fizică – postura corpului în poziția 
așezat fără suport: desenarea posturii

	Trasați schițele lângă cele din tabelul de mai jos.

Schița posturii văzută din lateral 
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Schița posturii văzută din față

Schița posturii văzută din față – cu 
rotația bazinului.
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Trasați schița posturii persoanei din  imagine.

1.

  

Postura corpului în poziția așezat 
fără suport
Descrieți sau desenați postura corpului 
în poziția așezat fără suport: 

2. Postura corpului în poziția așezat 
fără suport
Descrieți sau desenați postura corpului 
în poziția așezat fără suport: 
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Trasați schița posturii persoanei din  imagine.

3. Postura corpului în poziția așezat 
fără suport
Descrieți sau desenați postura corpului 
în poziția așezat fără suport:

4. Postura corpului în poziția așezat 
fără suport
Descrieți sau desenați postura corpului 
în poziția așezat fără suport:
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B.3: Evaluarea fizică -  analiza posturii bazinului și a 
șoldului

	Efectuați analiza posturii bazinului și șoldului pentru persoana care are rolul utilizatorului 
de scaun rulant în grupa din care faceți parte. 

	Notați cele observate în rubrica corespunzătoare acestei părți, inclusă în formularul de 
evaluare – nivel intermediar.

Utilizatorul de 
scaun rulant 1:

Analiza posturii bazinului și a șoldului

 Verificați dacă oasele bazinului se află la același nivel, precum și 
gradul de flexie al șoldului atunci când utilizatorul se află în poziția 
de decubit.

Bazinul  este în echilibru? Da      Nu  
Șoldul poate fi flectat pentru atingerea poziției neutre de 
ședere?

  Dreapta:  Da    Nu   Unghi: _______   

  Stânga:   Da    Nu   Unghi: _______
Dacă bazinul nu este în echilibru sau dacă șoldurile nu pot fi 
flectate pentru atingerea poziției neutre de ședere, folosiți un suport 
provizoriu.

Utilizatorul de 
scaun rulant 2:

Analiza posturii bazinului și a șoldului

 Verificați dacă oasele bazinului se află la același nivel, precum și 
gradul de flexie al șoldului atunci când utilizatorul se află în poziția 
de decubit.

Bazinul  este în echilibru? Da      Nu  
Șoldul poate fi flectat pentru atingerea poziției neutre de 
ședere?

  Dreapta:  Da    Nu   Unghi: _______   

  Stânga:   Da    Nu   Unghi: _______
Dacă bazinul nu este în echilibru sau dacă șoldurile nu pot fi 
flectate pentru atingerea poziției neutre de ședere, folosiți un suport 
provizoriu.
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Utilizatorul de 
scaun rulant 3:

Analiza posturii bazinului și a șoldului

 Verificați dacă oasele bazinului se află la același nivel, precum și 
gradul de flexie al șoldului atunci când utilizatorul se află în poziția 
de decubit.

Bazinul  este în echilibru? Da      Nu  
Șoldul poate fi flectat pentru atingerea poziției neutre de 
ședere?

  Dreapta:  Da    Nu   Unghi: _______   

  Stânga:   Da    Nu   Unghi: _______
Dacă bazinul nu este în echilibru sau dacă șoldurile nu pot fi 
flectate pentru atingerea poziției neutre de ședere, folosiți un suport 
provizoriu.

B.3: Evaluarea fizică - analiza posturii bazinului și a 
șoldului: verificarea suporturilor provizorii

	Citiți cazul fiecărui utilizator de scaun rulant de mai jos.
	În cazul fiecărui utilizator de scaun rulant, decideți dacă bazinul acestuia  este în echilibru 

și dacă șoldurile pot fi flectate pentru atingerea poziției neutre de ședere (unghiul dintre 
trunchi și coapse nu este mai mare de 90 de grade). 

	Completați partea de analiză a posturii bazinului și a șoldului în  rubrica corespunzătoare 
acestei părți, inclusă în formularul de evaluare – nivel intermediar. Decideți dacă 
utilizatorul are nevoie de suport provizoriu și pregătiți un astfel de suport pentru fiecare 
utilizator de scaun rulant.

	Asigurați-vă că ați verificat fiecare suport provizoriu și că le-ați încercat voi înșivă, pentru 
a înțelege ce presupun ele. Nu uitați! CIAS înseamnă creasta iliacă antero-superioară.
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Sam Analiza posturii bazinului și a șoldului

Sam are 4 ani. El este diagnosticat cu 
paralizie cerebrală și nu poate menține 
singur poziția așezat. Făcând analiza 
posturii bazinului și a șoldului vom 
constata că:
o Bazinul lui Sam este în echilibru 

(crestele iliace antero-superioare se 
află la același nivel); 

o Șoldul stâng al lui Sam poate fi 
flectat până la atingerea poziției 
neutre de ședere, fără a-i produce 
vreun disconfort. Sam acuză dureri 
la nivelul șoldului drept, iar acesta 
nu poate fi flectat în întregime pentru 
poziția neutră de ședere (unghiul 
dintre trunchi și coapse este mai 
mare de 90 de grade). Unghiul dintre 
trunchi și coapsă, pe partea dreaptă, 
este de aproximativ 105 grade.  

Verificați dacă oasele bazinului se află la același 
nivel, precum și gradul de flexie al șoldului atunci 
când utilizatorul se află în poziția de decubit.

Bazinul  este în echilibru? Da      Nu  
Șoldul poate fi flectat pentru atingerea 
poziției neutre de ședere?

  Dreapta:  Da    Nu   Unghi: _______   

  Stânga:   Da    Nu   Unghi: _______
Dacă bazinul nu este în echilibru sau dacă șoldurile 
nu pot fi flectate pentru atingerea poziției neutre de 
ședere, folosiți un suport provizoriu.

Necesită Sam suport provizoriu? Da  o  Nu  

Martha Analiza posturii bazinului și a șoldului
Martha are 57 de ani. Este 
diagnosticată cu artrită severă. Se 
poate deplasa pe o distanță de câțiva 
pași, dar acest lucru îi provoacă un 
grad ridicat de durere. Făcând analiza 
posturii bazinului și a șoldului vom 
constata că:
o Bazinul Marthei este în echilibru 

(crestele iliace antero-superioare 
se află la același nivel); 

o Niciunul dintre șolduri nu poate 
fi flectat în întregime până la 
atingerea poziției neutre de ședere 
(unghiul dintre coapse și trunchi 
este mai mare de 90 de grade). 
Unghiul dintre trunchi și coapse la 
ambele șolduri este de aproximativ 
100 de grade.

Verificați dacă oasele bazinului se află la același nivel, 
precum și gradul de flexie al șoldului atunci când 
utilizatorul se află în poziția de decubit.

Bazinul  este în echilibru? Da      Nu  
Șoldul poate fi flectat pentru atingerea poziției 
neutre de ședere?

  Dreapta:  Da    Nu   Unghi: _______   

  Stânga:   Da    Nu   Unghi: _______
Dacă bazinul nu este în echilibru sau dacă șoldurile nu 
pot fi flectate pentru atingerea poziției neutre de ședere, 
folosiți un suport provizoriu.

Necesită Martha suport provizoriu? Da    Nu  



Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel intermediar. Caiet de exerciții practice
Pagina 18

    Caiet de exerciții practice     SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT
Pachet de instruire - nivel intermediar

Seren Analiza posturii bazinului și a șoldului
Seren are 16 ani. În copilărie a avut 
poliomielită și a rămas cu contracții 
severe la membrele inferioare. Seren 
se deplasează cu rapiditate pe podea, 
ținând membrele inferioare încrucișate. 
Făcând analiza posturii bazinului și a 
șoldului vom constata că:
o Bazinul lui Seren nu este în 

echilibru. Partea dreaptă a bazinului 
ei este situată cu 20 mm mai sus 
decât cea stângă; 

o Ambele șolduri pot fi flectate până la 
atingerea poziției neutre de ședere.  

Verificați dacă oasele bazinului se află la același 
nivel, precum și gradul de flexie al șoldului atunci 
când utilizatorul se află în poziția de decubit.

Bazinul  este în echilibru? Da      Nu  
Șoldul poate fi flectat pentru atingerea 
poziției neutre de ședere?

  Dreapta:  Da    Nu   Unghi: _______   

  Stânga:   Da    Nu   Unghi: _______
Dacă bazinul nu este în echilibru sau dacă șoldurile 
nu pot fi flectate pentru atingerea poziției neutre de 
ședere, folosiți un suport provizoriu.

Necesită Seren suport  provizoriu? Da    Nu  

Joe Analiza posturii bazinului și a șoldului
Joe are 25 de ani. În copilărie a avut 
poliomielită și a rămas cu contracții 
severe la ambele  membre inferioare. 
Făcând analiza posturii bazinului și a 
șoldului vom constata că:
o Bazinul lui Joe este fi echilibru 

(crestele iliace antero-superioare se 
află la același nivel); 

o Șoldul drept al lui Joe poate fi flectat 
până la atingerea poziției neutre de 
ședere, fără a-i produce disconfort. 
Totuși, șoldul stâng nu poate fi  
extins în întregime (unghiul dintre 
coapse și trunchi este mai mic de 90 
de grade). Unghiul dintre trunchi și 
coapsă este de 70 de grade. 

Verificați dacă oasele bazinului se află la același 
nivel, precum și gradul de flexie al șoldului atunci 
când utilizatorul se află în poziția de decubit.

Bazinul  este în echilibru? Da      Nu  
Șoldul poate fi flectat pentru atingerea 
poziției neutre de ședere?

  Dreapta:  Da    Nu   Unghi: _______   

  Stânga:   Da    Nu   Unghi: _______
Dacă bazinul nu este în echilibru sau dacă șoldurile 
nu pot fi flectate pentru atingerea poziției neutre de 
ședere, folosiți un suport provizoriu.

Necesită Joe suport  provizoriu? Da    Nu  
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B.5: Evaluarea fizică - efectuarea măsurătorilor

Madavi are 13 ani și este diagnosticată cu paralizie cerebrală. Poate menține poziția așezat 
fără suport, dar cu toate acestea, obosește repede și nu poate menține această poziție o 
perioadă îndelungată. Are o ușoară înclinare posterioară fixă a bazinului, iar corpul ei are 
tendința să alunece înspre partea din față a scaunului rulant pe care îl folosește acum. A 
cerut o măsuță deoarece dorește să aibă o masă/suprafață care să o ajute  să citească, 
să scrie și să mănânce. Mai jos sunt rezultatele evaluării fizice prin procedeul de simulare 
manuală efectuată de către personalul furnizor de servicii de scaune rulante. 

	Parcurgeți rezultatele finale ale procedeului de simulare manuală: 

Procedeul de simulare manuală: suportul necesar pentru  atingerea poziției neutre de 
ședere sau a unei 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   Postură finală: 
bazin cu înclinare posterioară; partea inferioară a trunchiului ușor 
curbată,  (vedere laterală), dar simetrică (vedere frontală), cu suport de 
ambele părți; capul ușor proiectat înspre înainte; tendința membrelor 
inferioare de a se orienta spre interior – un grad de suport redus sprijină 
coapsele în poziție neutră.
Suport necesar:
o suport în partea anterioară a oaselor bazinului;
o suport la nivelul părții posterioare a bazinului - nu se atinge poziția 

neutră, dar previne înclinarea suplimentară;
o suport la nivelul spatelui, până la umeri;
o suport lateral al trunchiului - pentru a ajuta la menținerea trunchiului 

pe linia mediană;
o suport de ambele laturi ale bazinului/șoldurilor, pentru a menține 

bazinul pe linia mediană ;
o suport în partea interioară a coapselor pentru a opri adducția - 

inserție unghiulară interioară pentru coapse;
o măsuță.

Cap  

Șold S  

Șold D  

Coapse  

Genunchi S  

Genunchi D  

Gleznă S  

Gleznă D  

	Decideți care sunt măsurătorile necesare pentru a putea alege un scaun rulant pentru 
Madavi. 
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	Efectuați aceste măsurători pe cel puțin unul din membrii grupei și notați valorile obținute 
în rubrica corespunzătoare din formularul de evaluare – nivel intermediar.

	Cum vă veți asigura că ați obținut valoarea 
corectă pentru adâncimea suprafeței de 
ședere? (Nu uitați că Madavi are o ușoară 
înclinare fixă posterioară a bazinului)

	Ce măsurători veți efectua pentru a descrie 
înălțimea și mărimea/forma măsuței pentru 
acest utilizator?

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

Lățimea și adâncimea  suprafeței de ședere 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)

3
D

C Lungime gambă

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

6

E Distanța dintre șezut* 
și limita inferioară a 
omoplatului

F Distanța dintre șezut* și 
limita superioară a umărului

Modificările și/sau dispozitivele de suport postural
G Lățime trunchi = distanța dintre inserțiile laterale/

inserțiile unghiulare laterale pentru 
trunchi

7
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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 tetierei 

11

L Distanța dintre partea 
posterioară a 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.
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K Distanța dintre șezut* și baza 
craniului 

 = distanța dintre partea superioară a 
suprafeței de ședere 
și mijlocul tetierei  

11  

L Distanța dintre partea posterioară 
a bazinului și oasele  bazinului 

 L plus 20–40 mm = distanța dintre cadrul 
spătarului și partea de început a inserției 
anterioare oaselor bazinului. 

12 
 
 

 
 
 

Al
te

le
      

     

 

*La efectuarea măsurătorilor corpului, „șezutul” reprezintă suprafața pe care sunt așezate oasele bazinului. 
 

  

B.6:  Alegerea scaunelor rulante și a pernelor 
 
 Observați cu atenție fiecare scaun rulant disponibil pe plan local.  
 Lucrați împreună în grupe pentru a răspunde la următoarele întrebări. 
 Dacă nu sunteți sigur/ă, cereți clarificări formatorilor . 
 
1. Stilul de viață și mediul 
 

Întrebări: Răspunsuri: 

Care este tipul de scaun rulant (sau tipurile de 
scaune rulante) cel mai potrivit pentru 
deplasarea pe teren accidentat/denivelat? 
De ce? 
 

 

Care este tipul de scaun rulant (sau tipurile de 
scaune rulante) cel mai potrivit pentru 
efectuarea transferului  în picioare? 
De ce? 

 

B C 

D 
E F K 

I 

S  

A 

G 

H 
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B.6:  Alegerea scaunelor rulante și a pernelor

	Observați cu atenție fiecare scaun rulant disponibil pe plan local. 
	Lucrați împreună în grupe pentru a răspunde la următoarele întrebări.
	Dacă nu sunteți sigur/ă, cereți clarificări formatorilor .

1. Stilul de viață și mediul
Întrebări: Răspunsuri:
Care este tipul de scaun rulant (sau tipurile 
de scaune rulante) cel mai potrivit pentru 
deplasarea pe teren accidentat/denivelat?
De ce?
Care este tipul de scaun rulant (sau tipurile de 
scaune rulante) cel mai potrivit pentru efectuarea 
transferului  în picioare?
De ce?
Care este tipul de scaun rulant (sau tipurile de 
scaune rulante) cel mai potrivit pentru efectuarea 
transferului lateral? 

De ce?
Cum se pliază sau demontează în vederea 
transportului fiecare tip de scaun rulant? 
Variante: 

o scanul rulant nu poate fi pliat;

o plierea  pe verticală;

o plierea înspre înainte a spătarului;

o roți cu sistem de decuplare rapidă.
Care este tipul de scaun rulant (sau tipurile 
de scaune rulante) pe care membrii grupei îl 
consideră ca fiind cel mai ușor de manevrat în 
mijloacele de transport public?

De ce?
Care sunt tipurile de scaune rulante (dacă 
există) dotate cu anvelope pneumatice?
Care sunt tipurile de scaune rulante (dacă 
există) cu camere interioare solide?
Care sunt tipurile de scaune rulante (dacă 
există) cu anvelope solide?
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2. Reducerea presiunii
Întrebări: Răspunsuri:
Care sunt tipurile de pernă pe care le puteți 
vedea în sala de curs?
Care dintre acestea considerați că sunt perne 
pentru reducerea presiunii?

De ce?

Dintre pernele pentru reducerea presiunii (dacă 
există) - care ar putea fi modificată cel mai ușor 
pentru:

o a crește nivelul de reducere a presiunii;

o a oferi suport postural suplimentar.
Ce tip de huse pentru perne puteți identifica în 
sala de curs? 

Luați în considerare: impermeabilitatea, 
durabilitatea, elasticitatea, grosimea materialului.

3. Propulsia:
Întrebări: Răspunsuri:
Așezați-vă în scaunul rulant, în poziția neutră 
de ședere. Roata din spate are poziția 
corespunzătoare pentru efectuarea propulsiei? 
Verificați următoarele:

o lăsați-vă brațul în jos. Mâna depășește 
nivelul axului?

o poziționați mâna pe partea superioară a 
inelului de antrenare, astfel încât să se 
situeze pe aceeași linie cu umărul. Cotul 
este îndoit într-un unghi cuprins între 90 și 
120 de grade?

Poziția roții din spate este ajustabilă? În caz 
de ajustare, se îmbunătățește poziția pentru 
efectuarea propulsiei?

Există în sala de curs vreun scaun rulant al cărui 
suprafață de ședere poate fi reglată pe înălțime? 

În ce situații se poate dovedi util acest aspect?
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4. Caracteristicile suportului postural:
Întrebări: Răspunsuri:
Care sunt tipurile de scaune rulante (dacă 
există) care au suporturi de picioare ajustabile 
pe înălțime?

Care sunt tipurile de scaune rulante (dacă 
există) care au suprafața de ședere solidă?

Care sunt tipurile de scaune rulante (dacă 
există) care au spătar cu tensiune ajustabilă?

Care sunt tipurile de scaune rulante (dacă 
există) care au componente adăugate pentru a 
oferi suport postural suplimentar? 

(Nu trebuie să descrieți sau să enumerați 
componentele. Trebuie doar să identificați acele 
scaune rulante care au suporturi posturale 
suplimentare.)

5. Ajustabilitatea
Întrebări: Răspunsuri:
Care sunt tipurile de scaune rulante (dacă există) care au următoarele opțiuni de ajustare:
o Înălțimea suportului de picioare

o Unghiul suportului de picioare

o Poziționarea înspre înainte/înapoi a 
suporturilor de picioare

o Înălțimea spătarului

o Înclinarea spătarului 

o Înclinarea în spațiu (înclinarea șezutului și a 
spătarului)
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Formular de date tehnice ale scaunului rulant – nivel intermediar

	Puteți completa acest formular pentru fiecare scaun rulant utilizat în programul de 
instruire (în cazul în care aveți nevoie de mai multe exemplare, solicitați-le formatorului).

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  

Suprafață de 
ședere:

Pliabilă/material 
textil

Rigidă  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:   
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:
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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 suprafață de 
ședere

 

Unghi înclinare în spațiu  
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Formular de date tehnice ale scaunului rulant – nivel intermediar

	Puteți completa acest formular pentru fiecare scaun rulant utilizat în programul de 
instruire (în cazul în care aveți nevoie de mai multe exemplare, solicitați-le formatorului).

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  

Suprafață de 
ședere:

Pliabilă/material 
textil

Rigidă  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:   
Suporturi de 
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:
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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 suprafață de 
ședere

 

Unghi înclinare în spațiu  
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Formular de date tehnice ale scaunului rulant – nivel intermediar

	Puteți completa acest formular pentru fiecare scaun rulant utilizat în programul de 
instruire (în cazul în care aveți nevoie de mai multe exemplare, solicitați-le formatorului).

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  

Suprafață de 
ședere:

Pliabilă/material 
textil

Rigidă  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:   
Suporturi de 
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:
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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 suprafață 
de ședere

 

Unghi înclinare în spațiu  

B.8: Prescrierea (selecția) dispozitivelor de suport 
postural pentru stabilizarea bazinului

	Citiți cazul utilizatorului de scaun rulant prezentat mai jos și, folosind valorile obținute la 
secțiunea „efectuarea măsurătorilor” din formularul de evaluare – nivel intermediar, notați 
dimensiunile corespunzătoare în schița de mai jos. 

Mariana este o tânără de 18 ani. A fost evaluată de către personalul centrului de servicii 
pentru utilizatorii de scaun rulant unde lucrați. Împreună, au decis că are nevoie de 
următoarele dispozitive de suport postural în vederea stabilizării bazinului: 

o inserție anterioară oaselor bazinului

o inserție posterioară pentru bazin

o centură pentru bazin

Valorile măsurătorilor sunt prezentate în tabelul de mai jos.
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Efectuarea măsurătorilor

Măsurători ale corpului (mm) Măsurători ale componentelor scaunului rulant (mm)
Lățimea și adâncimea suprafeței de ședere și înălțimea suportului de picioare

A Lățime șold 400
= lățime suprafață de ședere SAU 1

= distanța dintre cele două inserții 
laterale pentru bazin  2

B

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

S 420 B minus 30-50 mm = adâncimea 
suprafeței de ședere
(dacă distanța este diferită, folosiți 
valoarea mai mică)

3

380

D 420 380

C Lungime gambei

S 420 = distanța dintre partea superioară a 
suprafeței de ședere și suportul de 
picioare SAU
= distanța dintre partea de sus a 
suprafeței de ședere și sol în cazul 
propulsiei cu ajutorul membrelor 
inferioare

4

D 420 5

Înălțimea spătarului
D Distanța dintre  șezut* și limita 

inferioară a cutiei toracice 
= distanța dintre limita superioară a 
suprafeței de ședere și limita superioară 
a spătarului (măsurați D, E sau F - în 
funcție de nevoile utilizatorului) 

6

E Distanța dintre șezut* și limita 
inferioară a omoplatului 500

F Distanța dintre șezut* și limita 
superioară a omoplatului 

Modificările și / sau dispozitivele de suport postural
G Lățime trunchi

370
= distanța dintre inserțiile laterale/
inserțiile unghiulare laterale pentru 
trunchi

7

H Distanța dintre șezut* și axilă 

S 480
H minus 30 mm = distanța maximă 
dintre partea superioară a suprafeței de 
ședere și partea superioară a inserțiilor 
laterale/inserțiilor unghiulare laterale 
pentru trunchi (se reglează în funcție de 
procedeul de simularea manuală)

8 450

D 480
450

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

160
= 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 limita superioară a 
suprafeței de ședere și linia de mijloc a 
tetierei 

11

L Distanța dintre partea posterioară a 
bazinului și oasele bazinului 150

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

12 180

A
lte

le

*La efectuarea măsurătorilor corpului, „șezutul” reprezintă suprafața ocupată de oasele bazinului.
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	Introduceți dimensiunile pentru inserția anterioară 
oaselor bazinului și inserția posterioară pentru bazin.  

B.9: Prescrierea (selecția) dispozitivelor de suport 
postural pentru sprijinirea șoldurilor

Șoldul drept al Siennei nu poate fi flectat până la atingerea poziției 
neutre de ședere, deci unghiul dintre trunchi și coapsă este mai 
mare de 90 de grade. 

Pe parcursul evaluării, în cazul ei a fost utilizat un suport provizoriu 
(strat de spumă/burete sub ambele oase ale bazinului și coapsa 
dreaptă), care a ajutat-o să  mențină poziția așezat.

I s-a prescris o pernă cu o inserție anterioară oaselor bazinului și 
inserție pentru reglarea unghiului de înclinare a bazinului (partea 
dreaptă). Această pernă are rolul de a stabiliza șoldul drept.

	Descrieți dispozitivul de suport postural al Siennei în rubrica pentru dispozitive de suport 
postural și modificări necesare din formularul de prescriere (selecție) a scaunului rulant 
– nivel intermediar. Utilizați schița și marcați punctele în care este necesară modificarea 
dimensiunilor. 
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Listă de verificare a dispozitivelor de suport 
postural (DSP)

Descrieți/desenați și specificați dimensiunile

S
up

ra
fa

ța
 d

e 
șe

de
re

 / 
pe

rn
a

Adăugarea unei suprafețe de ședere 
rigide 

Inserție anterioară oaselor bazinului 

(= 3 - 12)


Inserție pentru reglarea unghiului de 
înclinare a bazinului S  D 

Înălțarea suprafeței 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 

Șoldurile lui Robert nu pot fi flectate până la atingerea poziției 
neutre de ședere, deci unghiul dintre trunchi și coapse este mai 
mare de 90 de grade. 

Pe parcursul evaluării, în cazul lui a fost utilizat un suport 
provizoriu (inserții din spumă/burete sub oaselor bazinului) care 
l-a ajutat să mențină poziția așezat. 

I s-a prescris un scaun rulant al cărui unghi format de suprafața 
de ședere a  scaunului rulant și spătar este mai mare, pentru a 
acomoda astfel restricțiile impuse de gradul de flexie a șoldurilor 
sale.
	Descrieți dispozitivul de suport postural al lui Robert în rubrica pentru dispozitive de 

suport postural și modificări necesare din formularul de prescriere (selecție) a scaunului 
rulant – nivel intermediar. Utilizați schița și marcați punctele în care modificarea 
dimensiunilor este necesară. 
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Listă de verificare a dispozitivelor de suport 
postural (DSP)

Descrieți/desenați și specificați dimensiunile

S
up

ra
fa

ța
 

de
 ș

ed
er

e 
și

  
sp

ăt
ar

ul

Deschidere unghi suprafață de ședere 
- spătar 

Înclinare suprafața de ședere și spătar 
(înclinare în spațiu, fără modificarea 
unghiului)



S
pă

ta
ru

l

Adăugare spătar solid 

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) S  D 

Altele 

M
ăs

uț
a 

/ 
su

po
rtu

ril
e 

de
 b

ra
țe

Măsuță 

Modificare suporturi de brațe S  D 

Altele 

Te
tie

re

Tetieră plată (= 11) 

Tetieră conturată (= 11) 

Altele 

S
up

or
t d

e 
 p

ic
io

ar
e Inserții plane pentru suportul de 

picioare S  D 

Inserții unghiulare pentru suportul de 
picioare S  D 

Dispozitiv de sprijin pentru gambă S  D 

Altele 

C
en

tu
ri

Centură pentru bazin 

Centură pentru gambe 

Centuri pentru picior S  D 

Ham pentru umeri 

Altele 
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B.10: Prescrierea (selecția) dispozitivelor de suport 
postural pentru sprijinirea trunchiului:

1. Mark, în vârstă de 16 ani, are un traumatism vertebro-medular cu o leziune la nivel înalt. El are un 
scaun rulant cu spătar și suprafață de ședere pliabile. Scaunul său rulant are dimensiunea corectă și 
are o pernă moale și plată, confecționată din spumă/burete. 

Mark are dificultăți în a menține poziția așezat. Spatele său urmează o linie curbată și are tendința 
de a aluneca înspre înainte în scaunul rulant. Pielea de sub oasele bazinului și în zona omoplaților 
se înroșește. 
	Citiți rezultatele evaluării lui Mark (mai jos).
	Care sunt dispozitivele de suport postural care ar putea să îl ajute pe Mark să  mențină 

poziția așezat în scaunul său rulant? Pentru ajutor, folosiți tabelul cu dispozitivele de 
suport postural și tabelul de referință din Manualul participantului.  

	Cum ați putea să furnizați aceste dispozitive sau să le confecționați, pornind de la 
scaunul rulant actual? Gândiți-vă la modificările care pot fi efectuate la suprafața de 
ședere a scaunului rulant, la pernă și la spătarul acestuia. 

	Rețineți ordinea corectă: Bazin + Șolduri   Trunchi         
	Utilizați scaunul rulant și materialele pe care le-ați primit pentru a arăta celorlalți 

participanți modul în care îi veți oferi lui Mark suportul de care are nevoie. 

Postura în poziția așezat fără suport Analiza posturii bazinului și a șoldurilor
Verificați dacă oasele bazinului se află la același nivel, 
precum și gradul de flexie al șoldului atunci când utilizatorul 
se află în poziția de decubit.

Bazinul  este în echilibru? Da      Nu  
Șoldul poate fi flectat pentru atingerea poziției 
neutre de ședere?

  Dreapta:  Da    Nu   Unghi: _______   

  Stânga:   Da    Nu   Unghi: _______
Dacă bazinul nu este în echilibru sau dacă șoldurile nu pot 
fi flectate pentru atingerea poziției neutre de ședere, folosiți 
un suport provizoriu.
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Procedeul de simulare manuală: este suportul necesar pentru  atingerea poziției 
neutre de ședere sau a unei 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  

 Pentru a menține poziția așezat, Mark are 
nevoie de: 
o suport puternic în partea posterioară 

a bazinului (ambele mâini pe partea 
posterioară a bazinului, apăsând înspre 
înainte);

o grad redus de suport  la nivelul omoplaților.

Cap  

Șold S  

Șold D  

Coapse  

Genunchi S  

Genunchi D  

Gleznă S  

Gleznă D  
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Formular de prescriere (selecție) a scaunului rulant – nivel 
intermediar

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 scaunele 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

3. Tipul și mărimea pernei

Tipul de pernă Dimensiunea
De exemplu, pernă pentru reducerea presiunii 
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4. Dispozitivele de suport postural sau modificările necesare

Listă de verificare a dispozitivelor de suport postural (DSP) 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 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 interioară pentru coapse 
(= 10) 

Inserție dispozitiv pentru separarea 
genunchilor (= 10) 

Altele 

Altele 
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Listă de verificare a dispozitivelor de suport 
postural (DSP)

Descrieți/desenați și notați dimensiunile

S
up

ra
fa

șa
 

de
 ș

ed
er

e 
și

 
sp

ăt
ar

ul

Deschidere unghi suprafața de 
ședere - spătar



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



S
pă

ta
ru

l

Adăugare spătar rigid 

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
ed

e 
de

 b
ra

țe

Măsuță 

Modificare suporturi de brațe S  D 

Altele 

Te
tie

re
le

Tetieră plată (= 11) 

Tetieră conturată (= 11) 

Altele 

S
up

or
tu

ril
e 

de
 p

ic
io

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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5. Acordul

Semnătură 
utilizator de scaun 
rulant:

Semnătură evaluator:

Semnătură 
manager furnizor 
servicii de scaune 
rulante

2. Josephine, 35 de ani, are un traumatism vertebro-medular. Locuiește în mediul rural 
și este membru activ al bisericii locale. Josephine a primit un scaun rulant cu o bază a 
roții lungă, de care este mulțumită, deoarece familia ei o poate împinge cu ușurință pe 
terenul accidentat din satul ei. Josephine poate efectua și ea propulsia scaunului rulant, pe 
distanțe scurte, pe teren fără denivelări, în interior. Scaunul rulant are dimensiunea potrivită 
pentru ea și are spătarul și suprafața de ședere rigide. Are o pernă groasă și plană, 
confecționată din spumă. 

Poziția de ședere în scaunul rulant nu este una confortabilă și îi este dificil să realizeze 
propulsia. Bazinul este înclinat spre partea posterioară (înclinare posterioară a bazinului), 
postura trunchiului este înclinată înainte. 

	Citiți rezultatele evaluării lui Josephine (mai jos).
	Care sunt dispozitivele de suport postural care ar putea să o ajute pe Josephine să 

mențină poziția așezat în scaunul ei rulant? Pentru ajutor, folosiți tabelul cu dispozitivele 
de suport postural și tabelul de referință din Manualul participantului.  

	Cum ați putea să furnizați aceste dispozitive sau să le confecționați, pornind de la 
scaunul rulant actual? Gândiți-vă la modificările care pot fi efectuate la  suprafața de 
ședere, la perna și spătarul acestuia. 

	Rețineți ordinea corectă: Bazin + Șolduri  Trunchi         
	Utilizați scaunul rulant și materialele pe care le-ați primit pentru a arăta celorlalți 

participanți modul în care îi veți oferi lui Josephine suportul de care are nevoie. 

Postura în poziția așezat fără suport Analiza posturii bazinului și a șoldurilor
Verificați dacă oasele bazinului se află la același 
nivel, precum și gradul de flexie al șoldului atunci 
când utilizatorul se află în poziția de decubit.

Bazinul  este în echilibru? Da      Nu  
Șoldul poate fi flectat pentru atingerea 
poziției neutre de ședere?

  Dreapta:  Da    Nu   Unghi: 100 grade  

  Stânga:   Da    Nu   Unghi: _______
Dacă bazinul nu este în echilibru sau dacă 
șoldurile nu pot fi flectate pentru atingerea poziției 
neutre de ședere, folosiți un suport provizoriu.
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Procedeul de simulare manuală: este suportul necesar pentru  atingerea poziției 
neutre de ședere sau a unei 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  

Josephine nu poate menține poziția neutră de 
ședere. Postura ei finală este:
o trunchi înclinat înspre înainte;
o capul orientat înspre înainte;
o bazin în înclinare posterioară.
Postura ei este îmbunătățită cu ajutorul următorului 
suport: 
o suport provizoriu sub ambele oase ale 

bazinului și sub coapsa stângă;
o mâinile poziționate pe partea posterioară a 

bazinului, suport care sprijină în întregime 
partea superioară și cea inferioară a 
trunchiului.
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Formular de prescriere (selecție) a scaunului rulant – nivel 
intermediar

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 scaunele 
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

3. Tipul și mărimea pernei

Tipul de pernă Dimensiunea
De exemplu, pernă pentru reducerea 
presiunii
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4. Dispozitivele de suport postural sau modificările necesare

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

S
up

ra
fa

ța
 d

e 
șe

de
re

 / 
pe

rn
a

Adăugare suprafață de ședere solidă 

Inserție anterioară oaselor bazinului 
(3 - 12) 

Inserție pentru reglarea unghiului de 
înclinare a bazinului S  D 

Înălțarea suprafeței 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 interioară pentru coapse 
(= 10) 

Inserție/dispozitiv pentru separarea 
genunchilor (= 10) 

Altele 

Altele 
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Listă de verificare a dispozitivelor de suport postural (DSP) Descrieți/desenați și notați dimensiunile

S
up

ra
fa

ța
 

de
 ș

ed
er

e 
și

 s
pă

ta
ru

l Deschidere unghi suprafața de 
ședere - spătar 

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



S
pă

ta
ru

l

Adăugare spătar rigid 

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 

/ 
S

up
or

tu
ril

e 
de

 
br

aț
e 

Măsuță 

Modificare suporturi 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 

Centuri pentru picior S  D 
Ham pentru umeri 

Altele 
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5. Acordul

Semnătura utilizator 
de scaun rulant:

Semnătură evaluator:

Semnătură manager 
furnizor servicii de 
scaune rulante

3. Sian are 3 ani și este diagnosticat cu paralizie cerebrală. El are un scaun rulant pliabil, 
pentru copii. Suporturile de picioare, suprafața de ședere și spătarul se pliază și ele. Nu 
există măsuță și nici pernă. Adâncimea suprafeței de ședere este corectă, totuși, lățimea 
este puțin prea mare. Părinții săi nu au mașină și merg pe jos în majoritatea locurilor. În 
comunitate, ei manevrează scaunul rulant, însă, uneori, îl poartă în brațe. Sian poate să 
realizeze propulsia scaunului rulant pe distanțe scurte, atunci  când suprafața pe care se 
deplasează este dreaptă. Sian poate menține poziția așezat fără suport pe perioade foarte 
scurte. După 10 minute, trunchiul său cedează și, de obicei, se apleacă înspre față și 
stânga. Acest lucru cauzează ridicarea părții drepte a bazinului său și o greutate mai mare 
pe partea stângă a bazinului. Coloana vertebrală prezintă curbura fiziologică tipică pentru 
vârsta sa. Mama lui Sian își dorește ca el să se poată juca afară cu alți copii și să înceapă 
să realizeze singur propulsia scaunului său rulant.

	Citiți rezultatele evaluării lui Sian (mai jos).
	Care sunt dispozitivele de suport postural care ar putea să îl ajute pe Sian să mențină 

poziția așezat în scaunul lui rulant? Pentru ajutor, folosiți tabelul cu dispozitivele de 
suport postural și tabelul de referință din Manualul participantului.  

	Cum ați putea să furnizați aceste dispozitive sau să le confecționați, pornind de la 
scaunul rulant actual? Gândiți-vă la modificările care pot fi efectuate la suprafața de 
șederer a scaunului rulant, la pernă și la spătarul acestuia. 

	Rețineți ordinea corectă: Bazin + Șolduri Trunchi         
	Utilizați scaunul rulant și materialele pe care le-ați primit pentru a arăta celorlalți 

participanți modul în care îi veți oferi lui Sian suportul de care are nevoie. 
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Postura în poziția așezat fără suport Analiza poziției bazinului și a șoldurilor
Verificați dacă oasele bazinului se află la același 
nivel, precum și gradul de flexie al șoldului atunci 
când utilizatorul se află în poziția de decubit.

Bazinul  este în echilibru? Da     Nu  
Șoldul poate fi flectat pentru atingerea 
poziției neutre de ședere?

  Dreapta:  Da    Nu   Unghi: 80 grade  

  Stânga:   Da   Nu  Unghi: 80
Dacă bazinul nu este în echilibru sau dacă șoldurile 
nu pot fi flectate pentru atingerea poziției neutre de 
ședere, folosiți un suport provizoriu.

Procedeul de simulare manuală: este suportul necesar pentru atingerea poziției neutre 
de ședere sau a unei 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  

Sian poate menține poziția neutră de ședere, dar 
cu ambele șolduri flexate (unghiul dintre trunchi și 
coapse este de aproximativ 80 de grade).
Pentru a sta în poziția așezat, Sian are nevoie de:
o inserție unghiulară provizorie, confecționată 

din spumă/burete, sub ambele coapse;
o mâinile poziționate de ambele părți ale 

bazinului, susținând ferm, sprijinind ușor și 
partea posterioară a bazinului;

o mâinile poziționate de fiecare parte a 
trunchiului, susținând ferm. Suportul pe partea 
stângă trebuie să se situeze puțin mai sus 
decât cel de pe partea dreaptă;  

o sprijin redus la nivelul omoplaților și în partea 
frontală a pieptului.
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Formular de prescriere (selecție a scaunului rulant –nivel 
intermediar

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 scaunele 
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

3. Tipul și mărimea pernei

Tipul de pernă Dimensiunea
De exemplu, pernă pentru reducerea 
presiunii
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Pachet de instruire - nivel intermediar

4. Dispozitivele de suport postural sau modificările necesare

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

S
up

ra
fa

ța
 d

e 
șe

de
re

 / 
pe

rn
a

Adăugare suprafață de ședere solidă 

Inserție anterioară oaselor bazinului 
(3 -12) 

Inserție pentru reglarea unghiului de 
înclinare a bazinului S  D 

Înălțarea suprafeței 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 interioară pentru coapse 
(= 10) 

Inserție/dispozitiv pentru separarea 
genunchilor (= 10) 

Altele 

Altele 
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Listă de verificare a dispozitivelor de suport postural (DSP) Descrieți/desenați și notați dimensiunile

S
up

ra
fa

ța
 

de
 ș

ed
er

e 
și

 s
pă

ta
ru

l Deschidere unghi suprafața de 
ședere - spătar 

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



S
pă

ta
ru

l

Adăugare 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 

/ 
S

up
or

tu
ril

e 
de

 
br

aț
e 

Măsuță 

Modificare suporturi 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 

Centuri pentru picior S  D 
Ham pentru umeri 

Altele 
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Pachet de instruire - nivel intermediar

5. Acordul

Semnătura utilizator 
de scaun rulant:

Semnătura evaluator:

Semnătură manager 
furnizor servicii de 
scaune rulante

B.11: Prescrierea (selecția) dispozitivelor de suport 
postural pentru sprijinirea capului, coapselor și a 
gambelor

	Citiți și răspundeți la următoarele întrebări:

Jonah are o programare pentru o evaluare. Pe parcursul procedurii 
de simulare manuală, constatați că membrele inferioare au 
tendința să alunece spre exterior (abducție), dar cu un grad redus 
de sprijin puteți să repoziționați coapsele în poziția neutră de 
ședere (genunchii mai apropiați).

o Care sunt modificările pe care le puteți aduce scaunului rulant 
și pernei, în așa fel încât utilizatorul să poată avea coapsele în 
poziția neutră de ședere?
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Sam folosește acest scaun rulant de doi ani. A avut o leziune la 
nivelul capului și membrele sale inferioare sunt destul de rigide și 
fixe. Pe parcursul evaluării, constatați că acestea sunt orientate 
spre interior, dar genunchii pot fi poziționați pentru atingerea unei 
posturi mai apropiate de cea corectă. Totuși, pentru a face acest 
lucru, este nevoie de destul de multă forță. Având genunchii într-o 
poziție mai apropiată de cea neutră de ședere, Sam se simte mai 
echilibrat.

o Care sunt modificările pe care le puteți aduce scaunului rulant 
și pernei, în așa fel încât utilizatorul să poată avea membrele 
inferioare în poziția neutră de ședere?

Elijah este mulțumit de faptul că scaunul său rulant este pliabil și 
că îl poate lua în mașină atunci când se deplasează la locul de 
muncă și înapoi. Cu toate acestea, Elijah are dureri de spate și 
coapsele sale tind să se atingă (adducție). Pe parcursul evaluării, 
constatați că Elijah poate menține poziția așezat și, cu un grad 
redus de suport, membrele inferioare ating poziția neutră de 
ședere.

o Care sunt modificările pe care le puteți aduce scaunului rulant 
și pernei, în așa fel încât membrele inferioare ale utilizatorul să 
fie în poziția neutră de ședere?
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Pachet de instruire - nivel intermediar

Sesiunea practică 2: Pregătirea produsului (a scaunului rulant) 
– listă de verificare a pașilor

	Utilizați tabelul de mai jos ca instrument în planificarea și pregătirea scaunului rulant și a 
dispozitivelor de suport postural.
	Enumerați sarcinile (preferabil în ordinea în care acestea trebuie efectuate).
	Decideți cine va fi responsabil pentru fiecare sarcină. 
	Bifați fiecare sarcină după ce a fost finalizată. 

Enumerați sarcinile Persoană 
responsabilă

Bifați când se 
finalizează
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Sesiunea practică 2: Pregătirea produsului (a scaunului rulant) 
– Listă de verificare preliminară utilizării scaunului rulant – 
nivel intermediar

	Utilizați lista de verificare preliminară utilizării scaunului rulant pentru a vă asigura că 
acesta este pregătit pentru a fi probat de utilizator în condiții de siguranță.

Scaunul rulant în ansamblu, incluzând dispozitivele de suport postural
Nu există margini ascuțite 
Nu există părți defecte sau zgâriate 
Traiectoria scaunului rulant este dreaptă 
Roțile frontale
Se învârt fără a întâmpina vreo rezistență 
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 rezistență 
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 
Suporturile de picioare

Suporturile de picioare sunt montate corespunzător 
Cadrul
Scaunul rulant se pliază și se depliază 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 
suprafața de ședere
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B.14: Instruirea utilizatorului de scaun rulant

	Parcurgeți UNA dintre poveștile utilizatorilor de scaune rulante de mai jos. Formatorul vă 
va indica pe care dintre ele să o citiți. 

	Decideți care sunt abilitățile pe care trebuie să le dobândească utilizatorul pentru a putea 
folosi și întreține noul său scaun rulant. Completați lista de verificare pentru instruirea 
utilizatorului de scaun rulant – nivel intermediar, aflată pe pagina următoare. 

	Decideți care este rolul fiecărei persoane din grupă: utilizator scaun rulant, personal al 
furnizorului de servicii de scaune rulante sau membru de familiei/însoțitor. Persoana 
care alege să reprezinte furnizorul de servicii de scaune rulante trebuie să exerseze 
modalitatea de predare a cel puțin trei dintre aceste abilități, care să fie însușite de către 
ceilalți membrii ai echipei. Folosiți sugestiile din capitolul „Cum să avem o sesiune de 
instruire a utilizatorului de scaun rulant eficientă” prezentat în Manualul participantului.

Joshua
Joshua, în vârstă de 6 ani, are diagnosticul de paralizie cerebrală, având mișcări 
necontrolate bruște. I s-a prescris (selectat) un scaun rulant pentru copii dotat cu 
dispozitive de suport postural, incluzând o centură pentru bazin, inserții laterale pentru 
bazin și inserții laterale pentru trunchi. Pielea lui Joshua este subțire, sensibilă, acesta fiind 
motivul pentru care inserțiile laterale pentru trunchi au o căptușeală suplimentară, pentru a 
preveni apariția escarelor.

Noul scaun rulant al lui Joshua are o caracteristică referitoare la unghiul de înclinare, 
care permite înclinarea înspre înapoi a scaunului rulant și revenirea la poziția inițială. De 
asemenea, există o bară anti-înclinare, care poate fi demontată înainte de călătoriile pe 
drum accidentat sau de urcarea și coborârea bordurilor. În vederea transportului, roțile din 
spate pot fi detașate, iar suprafața de ședere poate fi îndepărtată de pe cadru. 

Joshua merge la grădiniță în fiecare dimineață. Transportul este asigurat de către un 
serviciu oferit de grădiniță. Vehiculul este o mașină mică ce are trei roți. Părinții săi sunt 
îngrijorați de faptul că există posibilitatea ca scaunul rulant să nu încapă în vehicul.

Joshua a venit pentru a proba noul său scaun rulant.  Mama sa îl însoțește.
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Sangita
Sangita are trei ani și este diagnosticată cu spina bifida. În cazul ei sunt prezente dificultăți 
de mobilitate; lipsește sensibilitatea sub nivelul taliei și există o protuberanță în partea 
inferioară a coloanei vertebrale. Părinții ei spun că are dificultăți în ceea ce privește 
controlul asupra vezicii și al sfincterelor și că apar în mod frecvent infecții ale tractului 
urinar.
Sangita a venit la centrul de servicii de scaune rulante pentru probarea primului ei scaun 
rulant, care are un sistem de roți cu detașare rapidă, centură pentru bazin, inserții laterale 
pentru bazin și spătar cu contur pentru a evita formarea presiunii la nivelul părții unde se 
este localizată protuberanța, pe partea inferioară a coloanei vertebrale. De asemenea, 
Sangita are și o pernă pentru reducerea presiunii. A venit însoțită de ambii părinți. Aceștia 
sunt îngrijorați că având scaunul rulant, Sangita nu va mai dori să se deplaseze cu ajutorul 
cârjelor. Totuși, Sangita este frustrată de faptul că nu se poate juca afară cu fratele și 
surorile sale.

Kim Som
Kim Som are 40 de ani și a avut un traumatism cranio-cerebral în urmă cu 15 ani. El este 
subponderal și are dificultăți în ceea ce privește consumul alimentelor. Are o curbură a 
coloanei vertebrale care este fixă și orientată înspre înainte. Kim Som nu se poate ridica 
și depinde în totalitate de mama lui. Nu vorbește, dar mama sa spune că el înțelege 
instrucțiunile simple. 

Pe parcursul evaluării a fost identificată prezența riscului de apariție a escarelor, din cauza 
greutății scăzute, a imposibilității de a efectua mișcări în mod voluntar și a unei escare pe 
care a avut-o în trecut (cauzată de poziția în pat).

Kim Som tocmai a primit primul său scaun rulant. Scaunul rulant are o pernă pentru 
reducerea presiunii și dispozitiv de suport postural pentru o poziție mai confortabilă.  Mama 
sa îi este și însoțitor și a venit cu el la întâlnirea programată pentru probarea scaunului 
rulant.
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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
Transfer asistat
Altele
Utilizarea și manevrarea scaunului rulant
Propulsia corectă (utilizarea metodei de propulsie 
preferate a utilizatorului de scaun rulant) 
Urcarea și coborârea unei pante
Urcarea și coborârea unei trepte
Deplasarea pe teren accidentat
Menținerea în echilibru pe două roți
Durata petrecută în scaunul rulant (pentru copii și adulți 
cu nevoi suplimentare de suport postural)
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
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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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B.15: Recapitulare

	Pregătiți o prezentare cu durata de 10 minute pentru întregul grup, în care să vorbiți 
despre utilizatorul de scaun rulant cu care a lucrat grupa din care faceți parte și despre 
aspectele învățate.  

Prezentarea trebuie să includă următoarele puncte:
1. Informațiile dobândite în cadrul evaluării:
o obiectivele utilizatorului de scaun rulant (motivul pentru care dorește să aibă un scaun 

rulant);
o cerințe fizice;
o cerințe legate de stilul de viață;
o dacă utilizatorul are deja un scaun rulant și dacă acest scaun rulant satisface nevoile 

sale;
o prezența escarelor, riscul apariției sau istoricul acestora;
o metoda de propulsie;
o poziția de ședere fără suport; 
o rezultatele analizei posturii bazinului și a șoldului;
o rezultatele procedeului de simulare manuală.

2. Scaunul rulant și perna prescrise (selectate):
o tipul de scaun rulant;
o tipul de pernă;
o orice dispozitive de suport postural prescrise.

3. Probarea:
o orice probleme identificate în etapa de probare a produsului (a scaunului rulant) care 

trebuie rezolvate – care au fost soluțiile găsite.

4. Instruirea utilizatorului:
o care este nevoia de instruire identificată de către membrii grupei, împreună cu utilizatorul 

de scaun rulant?

5. Feedback-ul utilizatorului de scaun rulant
o utilizatorul a oferit feedback după primirea scaunului rulant?

6. Plan de monitorizare:
o care sunt activitățile planificate în ceea ce privește monitorizarea?
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B.16: Întreținerea, reparațiile și monitorizarea

	Citiți povestea fiecărui utilizator de scaun rulant.

	Completați un formular de monitorizare a utilizării scaunului rulant pentru fiecare utilizator. 

	Discutați și notați activitățile recomandate.

Thusitha
Thusitha este un băiat de 7 ani, care locuiește cu părinții și sora mai mare. Thusitha are distrofie 
musculară și în urmă cu un an a primit un scaun rulant prin intermediul serviciului de scaune 
rulante. În acea perioadă, el putea să se deplaseze pe distanțe scurte, fără a utiliza un echipament 
de mobilitate. Era capabil să efectueze singur transferul în și din scaunul rulant, în picioare.  A spus 
că dorește să aibă un scaun rulant pentru că are dificultăți în a se deplasa la școală.

La monitorizare, Thusitha a menționat că întâmpină dificultăți în a se așeza sau a se ridica fără 
ajutor din scaunul rulant. După amiezile, la școală, el se simte obosit, iar nivelul de confort scade. 
Acest aspect îl împiedică să se concentreze. Scaunul său rulant are dimensiunea corectă și are un 
spătar pliabil de înălțime medie, dotat cu o pernă simplă, pentru confort. 

Când a fost întrebat despre gradul de satisfacție legat de scaunul rulant, Thusitha a acordat nota 4 
din 5. 

Mirella
Mirella are 23 de ani și a avut poliomielită. Ea deține stupi, iar mierea o vinde în piața din localitate. 
Acum doi ani, a primit un scaun rulant cu tricicletă atașabilă. Mirela avea nevoie de dispozitive de 
suport postural și i-a fost prescrisă o pernă cu modificări, confecționată din mai multe straturi de 
spumă/burete. Spătarul scaunului rulant are la nivelul baziniului o inserție posterioară pentru bazin. 

La vizita de monitorizare, Mirella a spus că folosește scaunul rulant și tricicleta în fiecare zi pentru a 
se deplasa la piață și înapoi. 

Ea a menționat că recent a fost nevoită să repare două pene de roată. La verificarea scaunului 
rulant, personalul furnizorului de servicii de scaune rulante a observat că anvelopele erau foarte 
uzate. Inserția posterioară pentru bazin alunecase pe suprafața de ședere a scaunului rulant și 
perna părea foarte plată.

Când a fost întrebată despre gradul de satisfacție legat de scaunul rulant, Mirella a acordat nota 3 
din 5.
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Ursula
Ursula are 6 ani și este diagnosticată cu paralizie cerebrală. Îi place să cânte în corul 
bisericii împreună cu sora ei. A primit scaunul rulant și dispozitivele de suport postural cu 
opt luni în urmă. 

Ursula fost bolnavă și a lipsit de la prima programare de monitorizare. Părinții ei au spus că 
în ultimul timp Ursulei nu îi mai place să stea în scaunul rulant și cere să fie ridicată din el 
după o oră. Au observat o pată întunecată pe coaste, în zona de lângă una dintre inserțiile 
laterale pentru trunchi și se întrebau dacă aceasta ar putea fi cauza problemei.

Personalul furnizor de servicii de scaune rulante a găsit un spațiu retras și i-a cerut Ursulei 
și părinților ei permisiunea de a-i verifica aspectul suprafeței pielii. Astfel, s-a confirmat 
existența unei pete întunecate. Au analizat scaunul rulant și au observat că stratul de spumă 
al inserției laterale pentru trunchi era comprimat.

Când au fost întrebați despre gradul de satisfacție legat de scaunul rulant al Ursulei, părinții 
ei au acordat nota 4 din 5.

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?
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Întâmpinați vreo dificultate în utilizarea scaunului dvs. 
rulant?

Da  o Nu  

Dacă da - care sunt aceste dificultăți?

Aveți întrebări în ceea ce privește utilizarea scaunului 
rulant?

Da  o Nu  

Dacă da - care sunt acestea? Este nevoie de instruire suplimentară?

Utilizatorul de scaun rulant are escare? Da  o 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: 

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 escarei)
Stânga: 
Dreapta: 

Utilizatorul are o poziție confortabilă în scaunul rulant 
atunci când scanul rulant nu se mișcă, este manevrat 
de către acesta, sau pe întreg parcursul zilei?

Da   Nu  

Dacă nu - care sunt problemele?
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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  o Nu  

Dacă da - care sunt aceste dificultăți?

Aveți întrebări în ceea ce privește utilizarea scaunului 
rulant?

Da  o Nu  

Dacă da - care sunt acestea? Este nevoie de instruire suplimentară?

Utilizatorul de scaun rulant are escare? Da  o 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 escarei)
Stânga: 
Dreapta: 

Utilizatorul are o poziție confortabilă în scaunul rulant 
atunci când scanul rulant nu se mișcă, este manevrat 
de către acesta, sau pe întreg parcursul zilei?

Da   Nu  

Dacă nu - care sunt problemele?
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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  o Nu  

Dacă da - care sunt aceste dificultăți?

Aveți întrebări în ceea ce privește utilizarea scaunului 
rulant?

Da  o Nu  

Dacă da - care sunt acestea? Este nevoie de instruire suplimentară?

Utilizatorul de scaun rulant are escare? Da  o 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 escarei)
Stânga: 
Dreapta: 

Utilizatorul are o poziție confortabilă în scaunul rulant 
atunci când scanul rulant nu se mișcă, este manevrat 
de către acesta, sau pe întreg parcursul zilei?

Da   Nu  

Dacă nu - care sunt problemele?
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Sesiunea practică 4: Evaluarea, prescrierea (selecția), 
pregătirea produsului (a scaunului rulant), probarea produsului 
(a scaunului rulant) și instruirea utilizatorului

Pregătirea produsului (scaunului rulant) – listă de verificare a sarcinilor
	Utilizați tabelul de mai jos ca instrument în planificarea și pregătirea scaunului rulant și a 

dispozitivelor de suport postural.
	Enumerați sarcinile (preferabil în ordinea în care acestea trebuie efectuate).
	Decideți cine va fi responsabil pentru fiecare sarcină. 
	Bifați fiecare sarcină după ce a fost finalizată. 

Enumerați sarcinile Persoană 
responsabilă

Bifați când se 
finalizează
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Sesiunea practică 4: Evaluarea, prescrierea (selectarea), 
pregătirea produsului (scaunului rulant), reglarea și instruirea 
utilizatorului

	Folosiți lista de verificare preliminară utilizării scaunului rulant pentru a vă asigura că 
scaunul rulant este pregătit pentru a fi probat de către utilizator, în condiții de siguranță.

Listă de verificare preliminară utilizării scaunului rulant – nivel intermediar

Scaunul rulant în ansamblu, incluzând dispozitivele de suport postural
Nu există margini ascuțite 

Nu există părți defecte sau zgâriate 

Traiectoria scaunului rulant este dreaptă 

Roțile frontale
Se învârt fără a întâmpina vreo rezistență 

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 rezistență 

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 

Suporturile de picioare

Suporturile de picioare sunt montate corespunzător 

Cadrul
Scaunul rulant se pliază și se depliază 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 
suprafața de ședere
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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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