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ADAPTAREA SCAUNELOR RULANTE LA PERSOANELE CU 

DEFORMAŢII ALE COLOANEI VERTEBRALE 

CRĂCIUN Adrian 

 

Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Cristina MOHORA  

 

 
REZUMAT: Obiectivul principal al cercetării este acela de a găsi o metodă de adaptare a unui scaun 

rulant obişnuit pentru o persoană ce suferă de deformaţii ale coloanei vertebrale.  

 

CUVINTE CHEIE: adaptare, cifoscolioză, asistiv, stabilizare, scaun rulant. 
 

1 INTRODUCERE 

Nu mai putem ignora importanţa tehnologiilor 

în viaţa noastră. Am devenit atât de dependenţi de 

tehnologie şi de produsele tehnologiei încât este 

dificil să trăim fie şi o singură zi fără acestea.  

 

Folosim tehnologia în diferite forme, dar când 

ne gândim la asta, trebuie să privim tehnologia din 

diferite unghiuri şi să avem în vedere toate noile 

îmbunătăţiri, cum ne sunt influenţate 

comportamentul şi viaţa în bine şi în rău, dar, în 

special, să analizăm cum aceeaşi tehnologie a fost 

revoluţionară în schimbarea stilului de viaţă general 

al persoanelor cu dizabilităţi. 

 

Tehnologiile asistive reprezintă un concept care 

se referă la produse şi servicii care pot compensa 

limitările funcţionale, facilita viaţa independentă şi 

permite persoanelor cu dizabilităţi să îşi atingă 

propriul potenţial. 

 

Din categoria echipamentelor asistive face parte 

şi scaunul rulant. Acesta a fost proiectat cu scopul de 

a face accesibilă orice activitate cotidiană şi pentru a 

întări funcţionarea independentă a persoanelor care 

au limitări fizice sau disfuncţii cognitive. 

 

Grupul ţintă asupra căruia se concentrează 

studiul de faţă îl reprezintă persoanele cu dizabilităţi, 

dependente de un scaun rulant, şi care suferă de 

cifoscolioză. 

 

Ce este cifoscolioza?  Este o deficienţă 

combinată a coloanei vertebrale, rezultată din 

asocierea încurbării colanei în plan frontal (scolioza), 

şi cea în plan sagital (cifoza). Cele două curburi se 

agravează reciproc. Cifoza agraveză gibozitatea 

scoliotică, în special prin creşterea gibozităţii costale. 

Scolioza agravează cifoza prin asimetria funcţională 

a muşchilor spatelui. 

 

 

Fig. 1 Scolioză (stg.) şi cifoză (dr.) 

 

Modul în care acest obiectiv a fost atins:  

 - Cercetarea stadiului actual al pieţei; 

- Contribuţia la proiectarea unei soluţii tehnice 

de adaptare a unui scaun rulant. 

 

Obiectivul principal al cercetării este acela de a 

găsi o metodă de adaptare a unui scaun rulant 

obişnuit pentru o persoană ce suferă de această 

afecţiune. 
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2 STADIUL ACTUAL 

Din punct de vedere legislativ, privind 

persoanele cu dizabilităţi, la momentul actual există 

următoarele acte normative: 

 

•         La nivel național: Legea nr. 448/2006, 

privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (republicată 2008, 

actualizată 2013); 

•   La nivel european: „STRATEGIA 

EUROPEANĂ 2010-2020 PENTRU 

PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI: UN 

ANGAJAMENT REÎNNOIT PENTRU O EUROPA 

FĂRĂ BARIERE”. 

 

Din punct de vedere tehnic şi constructiv, ca şi 

soluţie pentru persoanele cu dizabilităţi ce suferă de 

cifoză există sistemul STABILO, al firmei belgiene 

VERMEIREN. Acesta este un sistem de perne de 

stabilizare cu mai multe aplicaţii, de la promovarea 

unei poziţii şezând corectă prin reabilitare, până la 

suport pentru îngrijire. 

 

Prin modelarea corespunzătoare a formei, 

sistemul de perne STABILO oferă sprijinul postural 

corect pentru şolduri şi coloana vertebrală. Aceste 

perne pot fi modelate ca o plastilină, şi dacă este 

necesar, forma poate fi păstrată sub forma unei coji 

dure. 

 

Perfect adaptat la forma corpului, acest sistem 

permite o distribuție uniformă a presiunii pe întreaga 

suprafață a pernei sau saltelei (sistemul STABILO 

prezentat în figura 2 este modelul COMFORTABLE 

Plus DUO, cel potrivit persoanelor cu cifoscolioză).  

 

 

 

 

Fig. 2 STABILO Comf. Plus Duo (cu tabelul 

de dimensiuni aferent) 

 

Tabelul 1. Variante dimensionale 

Distribuţia uniformă a presiunii este o 

caracteristică de dorit în special în terapia anti-

escarelor. Forma conservată a diferitelor tipuri de 

sisteme STABILO este deosebit de utilă în tratarea 

pacienţilor cu boli mieloproliferative, scolioze, cifoze 

şi cifoscolioze. 

 

1 Specializarea Echipamente pentru Terapii de 

Recuperare, Facultatea IMST; 

E-mail: craciun.adrian90@gmail.com;  

 

 

  

3 CERCETARE – VARIANTĂ PROPUSĂ 

 

Ca şi variantă constructivă, sistemul Stabilo 

Comf. Plus Duo oferă suport postural perfect, 

mulându-se după forma coloanei vertebrale (în 

cazul scoliozei), dar la nivelul părţii superioare a 

corpului, oferă doar sprijin lateral. Însă persoanele 

ce prezintă şi semne de cifoză, au nevoie de o 

adaptare a scaunului rulant (pe care se aşează si 

sistemul Stabilo), astfel încât capul şi gâtul să aibă o 

poziţie cât mai verticală. 

 

Pentru aceasta, soluţia pe care m-am gândit 

să o proiectez este a unei tetiere, confecţionată 

dintr-un material special granular, care să 

mailto:craciun.adrian90@gmail.com
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transforme tetiera într-o pernă cu memorie (să preia 

forma şi dimensiunile capului pacientului) şi 

totodată să amortizeze mişcarea bruscă a capului 

(chiar şi în cazul în care se trece cu scaunul rulant 

peste un obstacol). 

 

Perna ar trebui să aibă forma de mai jos (fig. 

3) şi să poată fi mulată/redimensionată în funcţie de 

pacient: 

 

 

Fig. 3 Tetieră 

 

 Indiferent de modelul scaunului rulant pe 

care va fi montat acest sistem, pentru prinderea 

tetierei se va monta o bară metalică cu profil 

dreptunghiular, cu lungimea şi lăţimea secţiunii 

egale cu 25 mm, grosimea profilului de 3 cm, iar 

lungimea totală a barei egală cu distanţa dintre 

mânerele scaunului rulant.  

 

  

 Perpendicular pe această bară metalică, la 

mijlocul distanţei dintre mânere se va monta o tijă 

metalică, grosime în secţiunea mediană de 5 cm, cu 

profil asemănător profilului „I”, dar cu raza de 

rotunjire la capete mult mai mare. Montajul tijei pe 

bara metalică se face printr-un şurub M8x35 cm, cu 

rozetă la capăt (după ce s-au realizat găurile de 8 cm 

în bara metalică şi tijă). 

 

 

 Pe spatele tetierei, se va ataşa o placă din 

lemn, de grosime 10 mm, de care, printr-un ax 

rotativ, se va face conexiunea cu tija metalică 

verticală. 

 

  

 În acest fel, se asigură o poziţie reglabilă a 

tetierei, în funcţie de înălţimea pacientului sau a 

tipului de scaun rulant utilizat. 

 

4 CONCLUZII 

 

 Dacă privim la numărul în creştere al 

cazurilor de deformaţii ale coloanei vertebrale, 

datorate stilului de viaţă haotic pe care îl ducem şi a 

faptului că o mare parte din populaţia planetei a ajuns 

să fie înglobată în sistemul corporatist, unde se 

lucrează numai de la birou, nu pot să subliniez decât 

importanţa capitală a tehnologiilor asistive în ziua de 

azi. 

  

 Însă, din păcate nu toţi cei care ajung în 

această situaţie dispun de resursele materiale de a 

urma un tratament de specialitate, o recuperare 

medicală de calitate, care să le permită să spere dacă 

nu la vindecare totală, măcar la o ameliorare a 

problemelor cu coloana vertebrală. 

 

 Şi, astfel, cei care nu au această şansă ajung 

să fie utilizatori de scaun rulant, majoritatea având 

nevoie de însoţitori şi nemaiavând şansa unei vieţi 

independente. 

 

 Eu cred cu tărie că o informare de bună 

calitate şi un stil de viaţă activ, sănătos şi cumpătat 

ne poate feri pe noi şi pe cei dragi nouă de astfel de 

probleme. 
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