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ÜRETİCİ VE ANKARA SATIŞ SONRA SERVİSİ MERKEZİ 
 

Kifas Ortopedik Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. 
İvedik OSB  -  Has Emek Kooperatifi 
1468 Cadde No. 47 
06370 Yenimahalle - Ankara 
Tel:  +90 312 395 6652   
Faks: +90 312 395 6684 
GSM: +90 530 400 34 50 
http://www.kifas.com.tr    
E-Posta: bilgi@kifas.com.tr 
Çalışma Saatleri:  
Hafta İçi: 08:00-17:00   
Cumartesi: 08:30-13:00 (veya randevu ile) 

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU 
 

KASIRGA Tekerlekli Sandalye Serisi 

Urban 
 Secure 

Secure Flexi 
 Skuter 

Skuter Flexi 
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KASIRGA SERİSİ 

SKUTER  MODEL SKUTER FLEXİ MODEL 

SECURE MODEL SECURE FLEXİ MODEL 

NOT:  GÖSTERİLEN ÜRÜNLER ÜZERİNDE 

 İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR VARDIR URBAN MODEL 

 KATLANABİLİR ŞASE 

 AYARLANABİLİR GENİŞLİK MAKAS 

 AYARLANABİLİR SIRT DÖŞEMESİ 

 AYARLANABİLİR OTURAK DÖŞEMESİ 

 YAN KORUYCU DÖŞEMESİ 

 HAVALI ÖN LASTİKLER 

 HAVALI ARKA LASTİKLER 

 PLASTİK ÖN TEKERLEKLER 

 ALÜMİNYUM ARKA TEKERLEKLER 

 KATLANABİLİR VE DIŞARI  
 

ÇEVRİLEBİLİR AYAKLIKLAR 

 AYARLANABİLİR FRENLER 

 EMNİYET KEMERİ 

 AYAK BANTLARI 
 

 KOLÇAK 

 PORTATİF MASA 

 PLASTİK 24” ARKA JANTLAR 

 DOLGU ARKA LASTİKLER 

 DOLGU ÖN LASTİKLER 

 YAN DOLGU 

 PED BLOKLU MİNDER 

 BAŞ DESTEĞİ 

 SIRTLIK MİNDERİ 

 ÖZEL OTURAK MİNDER 

 BİÇİMLENDİREBİLEN ARKA DESTEĞİ 

 ASKILI KORSE /KELEBEK YELEĞİ 

 GÜNEŞLİK 

 YAĞMURLUK 

 AYAKLIK ASANSÖRÜ 

 TEK PALETLİ AYAKLIK 

 DEVRİLME ÖNLEYİCİ TEKERLEK 

AKSESUARLAR STANDART AKSAMLAR 
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TAVSİYE EDİLEN KULLANIM 

 

 Kasırga KifasTekerlekli Sandalyesi, yürüyeme-

yen, zor yürüyen, felçli, ampute, kas rahatsızlığı 

veya nörolojik rahatsızlığı olan hastalar içindir. 

Doktor önerisiyle kullanılması tavsiye edilir.  

Kasırga Tekerlekli Sandalyesi 90kg kadar olan  

kişiler için tasarlanmış ve imal edilmiştir.  Kilosu 90 

kiloyu geçen kişilere önerilmez. Emniyet kemeri-

nin kullanılmamasından doğabilecek sonuçlardan 

kullanıcı sorumludur. 

_______________________________ 
ÖNEMLİ 

Bu Kullanma Kılavuzu’nun ürünle birlikte saklan-
ması veya  arşivde tutulması önerilir. 

________________________________ 
MONTAJ 

Kasırga Kifas Tekerlekli Sandalyeniz aksesuar 
hariç, kullanılmaya hazır durumda monte edilip 
ambalajlanır. Ambalaj içindekiler, 
1. Kasırga Kifas Tekerlekli Sandalyesi 

2. Kullanma Kılavuzu 

3. Aksesuarlar 

BEL KAVRAMASI  
 

Bel kavramasını ayarlayabilmek için aşağıdaki işlemi 
yapınız; 

Sırtlık döşemesi 

içindeki cepleri iste-

nilen miktarda sün-

ger, yün, pamuk gibi 

yumuşak bir madde 

ile doldurarak arzu 

edilen bel kavraması-

nı sağlay 

AÇMA İŞLEMİ 
 
Ürünü açmak için aşağıdaki işlemleri yapınız; 
 
1. Sol taraftaki yuvarlak yan kolçağı tutarak sağ arka 

tekerleğin göbeğini kendinize doğru çekiniz (veya 

sağ taraftaki yuvarlak yan kolçağı tutarak sol arka 

tekerleğin göbeğini çekiniz). 

2. Ürünün alt ortada kısmında görünen makas kolunu 

geriye doğru iterek kilit güvenliğinin oluşmasını 

sağlayınız. 

3. Ürün kumaşındaki iplerin zarar görmemesi için 

makas kolunu zorlamayınız.. Zorlanması halinde 

kumaştaki iplerin zarar görüp görmediğini kontrol 

ediniz. 

4. Döşemenin şase üzerinde doğru şekilde oturmasına 

dikkat ederek açınız. 

5. Ayaklıkları aşağı indirerek kullanıma hazır hale getiri-

niz. 

________________________________ 
 

KAPATMA İŞLEMİ 
 
 

Ürünü kapatmak için aşağıdaki işlemleri yapınız; 
 
1. Ayakları yanlara doğru kapatınız. Alt ortada bulunan 

makas kolunu kendinize doğru  5-10 cm çekiniz. 

2. Oturak döşemesinin ön ve arkasını kavrayıp kaldırı-

nız. 

3. Ürünün tam kapanması için arka tekerlekleri birbiri-

ne doğru itiniz. 

AYAKLIK YÜKSEKLİĞİNİN AYARLAMASI 
 

 
 
Ayaklık yüksekliğini ayarlamak için aşağıdaki işlem-
leri  yapınız;  
 
1. İki adet 10mmlik anahtar yardımıyla kelepçe üzerin-

deki cıvatayı gevşetiniz. 

2. Ayaklığın yüksekliğini, kullanıcı kişinin ayağına göre 

ayarlayınız.  

3. Cıvatayı tekrar sıkınız. 

 

 
 

 

 
 

 

 

GENİŞLİK HESAPLANMASI 
 

1. Kullanıcının kalça 

 genişliği ölçünüz. 

2.   Alınan ölçüye 1 - 3  

santim daha ekleyerek 

oturma yerinin  genişliği  

hesaplayınız. 

__________________________________________ 

OTURAK GENİŞLİĞİ AYARI 
 

Oturak genişliğini ayarlamak için aşağıdaki işlemleri  

yapınız; 

1. Oturak, sırtlık ve yan korucular döşeme iplerini 

sökünüz. 

2. 13mm ve 17mmlik anahtarlar yardımıyla ön ve arka 

makaslar üzerinde bulunan ortadaki cıvataları sökü-

nüz. 

3. Karşılıklı numaralı delikler bir bir araya getirerek 

cıvataları seçilen deliklerden tekrar geçirip somunun 

sıkınız. 

4. Makaslar aşağıdaki genişliklerde ayarlanabilir. 

Çocuk Boy: 30 / 32,5 / 35 / 37,5 / 40 cm 

Yetişkin Boy: 35 / 37,5 / 40 / 42,5 / 45 cm 

Büyük Boy: 45 / 47,5 / 50 cm 

5. Oturak ve sırtlık döşemelerini  gerdirerek  takınız. 

İpler FAZLA gerildiğinde araba tam olarak açılmaz. 

6. Yan koruyucu döşemelerini tekrar ipleriyle bağlayı-

nız. 

 

 

 

DİKKAT! 

 Felçli kişilerin kalça bölgesinde, uzun süre 

oturmaya bağlı olarak, hayati tehlike taşıyan 

yaralar açılabilir. Bu nedenle her oturulduğun-

da yara önleyici bir minder kullanılmalı ve 

yara belirtilerinin olup olmadığı sık sık kontrol 

edilmelidir. Yara oluşumundan kuşkulanıldı-

ğında sandalyeye oturulmamalı ve doktora 

danışılmalıdır. 

 Tekerlekli sandalyeden düşmek ciddi yaralan-

malara ve sakatlıklara yol açabilir. Her kullanılı-

şında emniyet kemeri bağlanmalıdır. Ürünü 

kullanan kişinin el, kol, baş, veya bacak bağı 

kullanması gerekiyorsa, daha ciddi yaralanma-

lara yol açmaması için bu bağları  kullanmalı-

dır. 

 Bu ürün, doktor veya fizyoterapistin  rehberli-

ğinde kullanılmalıdır. 

 Kasırga Kifas Tekerlekli Sandalyenizin yağ-

murdan  veya  yoldaki sudan ötürü ıslanması 

veya çamurlanması halinde ürün temizlenmeli 

ve hemen kurutulmalıdır. Parçaların çoğunun 

boyalı olmasına rağmen paslanma riskini azalt-

mak için her zaman kuru ve temiz tutulmalıdır. 
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AKSESUARLARIN 

MONTAJI ve SÖKÜLMESİ 
 

PORTATİF MASA  

 
Masanın sağ ve sol  tarafların altındaki sürgü  ile 
sabitlenir ve kilitlenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

 
BAŞ DESTEĞİ AYARI 

 

Demir çubuklar üzerindeki hortum parçaları aşağı 
veya yukarı yerleştirerek Baş Desteğinin yüksekliği 
ayarlanır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
 

 
BAKIM KILAVUZU 

 

Ürün bakımı periyodik bakım ve evde bakım  olmak 
üzere iki şekilde yapılır. 

 
 

PERİYODİK BAKIM:  (Kullanıcı veya mal sahibi 
tarafından yapılabilir.) 
 
EVDE BAKIM: 
Her gün:  

 Tekerlekli sandalyeye binilmeden önce lastikle-

rin havasına bakılmalıdır. (Lastiklerin havası 

inmiş veya yetersizken tekerlekli sandalyeye 

binilmemelidir.) 

 
FLEXİ MODELLERDE ARKALIK AÇISININ  

AYARLANMASI 
 

1. Skuter Flexi ile Secure Flexi modellerde arkalık 

kısmının yatar konumu anahtar kullanmada ayar 

6 konum olarak ayarlanabilir. En dik konumu  95 

derece;  en açık konumu 130 derecedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
_______________________ 

 
 

TEKERLEKLERİN EĞİMİNİN  
AYARLANMASI 

 
Arka tekerleklerin eğimini değiştirmek için aşağı-
daki işlemleri  yapınız; 
1. Bir 22 mmlik anahtar yardımı ile arka tekerlekler 

millerinden sökünüz. 

2. Mil plakasının üzerindeki dört cıvatayı gevşetiniz 

3. Alttaki  iki cıvatayı tamamen sökünüz. 

4. İstenen eğim ayarlandıktan sonra, plaka ile şase 

arasında, aşağıdaki iki cıvata üzerine, ön ve 

arkada eşit sayıda olacak şekilde birer veya ikişer 

pul koyarak cıvataları yerlerine takıp sıkınız. 

5. Arka tekerlekleri millerine takıp somunları sıkı-

nız.  

 
BAKIM KILAVUZU (devam) 

  
Ayda bir defa: 

 Şasede çatlak, gevşek  veya  eksik parçalar  ile 

döşemede yırtıklar olup olmadığı gözden geçiril-

melidir. 

 Büyük arızaları önlemek ve tehlikeli durumların 

oluşmasını engellenmek için, eksiklikler ve küçük 

arızalar tekerlekli sandalye kullanılmadan önce 

giderilmelidir. 

 Makasların menteşe yerleri kalın gres yağı 

veya vazelinle yağlanmalıdır. 

 Makasların cıvataları ile somunları ne gevşek 

nede dönemeyecek kadar çok sıkı olmamalı-

dır. 

 Diğer tüm somunlar incelenmeli ve gerekiyor-

sa sıktırılmalıdır. 

 Döşeme ılık suda elde yıkanmalıdır. 

____________________________________ 
 

UYARI ! 
 

TEKERLEKLİ SANDALYE ÜZERİNDE  
YAPILAN DEĞİŞİKLER 

 
Kullanıcı veya mal sahibi, doğal olarak kendi teker-

lekli sandalyesi üzerinde değişiklikler yapmayı 

tasarlayabilir.  

 

Ancak Kifas Ortopedik Ürünler San. ve Tic. Ltd. 

Şti, firmanın yazılı haberi ve resmi onayı olmadan, 

tekerlekli sandalye üzerinde yapılan bu değişiklik-

lerden kaynaklanan herhangi bir arıza veya olum-

suz sonuçtan sorumlu olmayacaktır. 

 

Kullanıcı, tekerlekli sandalyesi üzerinde değişiklik 

yapacağı veya yaptıracağı takdirde bir doktor veya 

fizyoterapistin tavsiyesine başvurmalıdır. Profes-

yonel olan bu kişinin, kullanıcının sağlık durumunu 

ve tekerlekli sandalyenin özelliklerini iyi bilmesini 

ve ayrıntılı önerileri yazmasını, değişiklikler yapıl-

dıktan sonra ise kullanıcının tekerlekli sandalyesi-

nin sağlığı için uygunluğunu kontrol etmesini tavsi-

ye ederiz. 

____________________________________ 
 

UYARI ! 
 

OTURMA MİNDERİ 
 

Yara Önleme İdaresi – Tek ve en önemli kriter. 

Eğer kalça bölgesinde kısıtlı veya hiç duygu yete-

neği yoksa KASIRGA’yı kullanan kişi, kendi bedeni 

üzerine basan baskı idare etmeyi bilmelidir. (örn. 

kendi bedenine bakım, baskı hafifletme, deri ba-

kım teknikleri bilmelidir.). Baskı kaldırma yöntemi 

kullanmadan 20 dakika içerisinde bile “yatak yara-

sı” denilen baskı yara ortaya çıkabilir. KASIRGA’yı 

kullanıcı her zaman uygun, yüksek kaliteli minder 

üzerinde oturmalı ve bu mindere bakım yapmayı 

bilmelidir.  
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Şase: 
 
 

Pnömatik 
Lastikler: 

 

Jantlar: 
 
 

Döşemelik  
 

Kumaş: 
 

Boya: 
 

Tapa, Elcik: 

İnce çelik boru, silme,  
profil  ve transmisyon 
 

 
İthal kauçuk 
 

İthal alüminyum 
İthal plastik 
 

 
Sentetik 
 
Elektrostatik toz boyası 
 

Plastik 

ANA MALZEMELER 

 

Onarım Kifas Ortopedik Ürünler San. ve 

Tic. Ltd. Şti, Garanti Belgesi’nin öngördüğü 

hususlar gereğince onarım işlemini yap-

maktadır. Fakat Kifas Ortopedik Ürünler 

San. ve Tic. Ltd. Şti’nin onayı dışında yapı-

lan tüm onarımlardan kullanıcının kendisi 

sorumludur. 

15 yıldır. 

 

 

 

 

Onarılmak üzere bize Servis İstasyonu-

muza orijinal ambalaj veya sağlam am-

balaj içine koyarak bütün parça ve akse-

suarlarıyla birlikte gönderin. 

Bütün orijinal yedek parçalar, SERVİS 

İSTASYONUMUZ’dan temin edilebilir. 

ONARIM SERVİS İSTASYONUMUZ 

İLE YEDEK PARÇALAR 

KULLANIM ÖMRÜ 

Minderiniz, sizin cildinizi basınç yaralarına 

karşı korur. Minderinizi daha uzun süre kulla-

nabilmeniz için onu temiz ve kuru tutmanız 

önemlidir. Minderiniz sandalyeniz kadar uzun 

ömürlü olmayacaktır. Bu nedenle minderinizi her yıl ya da ihti-

yaç duyuldukça yenilemelisiniz. Kir ve nem cildinizle temas 

halinde olduğu takdirde basınç yaralarına sebep olabilir. Eğer 

cilt problemlerinizin oluşmaya başladığının farkına varırsanız, 

minderinizin ne durumda olduğunu kontrol etmelisiniz. 

 

Sünger güneş ışığına ya da suya maruz bırakıldığı takdirde yıp-

ranır.  Sünger yıprandığı zaman basınç yaralarının gelişmesine 

katkıda bulunan  sert noktalar oluşabilir. Süngerinizin doğru-

dan güneş ışığına maruz kalmasını ya da ıslanmasını önleme-

ye gayret edin.   

MİNDER 

Minderinizi örtüsünün ve süngerinin üzerinde oluşabilecek 

sert noktalara, kirlenmeye ve delinmelere karşı düzenli olarak 

kontrol ediniz. (Şekil 3.3). 

 

Minderinizi nasıl kontrol edebilirsiniz:  Minderin kılıfını çıkar-
tın ve üst süngeri ve kaideyi kontrol edin.  Bu parçalar sert 
olmalı, ufalanmamalı, aşırı renk değişimine uğramış olmamalı 
ve sıkıştırıldığı zaman tekrar kabarmalı. (Şekil 3.4). 
 
Gerektiği zaman minderin kılıfını çıkartın ve ılık su ve sabunla 
yıkayın. Yeniden takmadan önce minder kılıfını tamamen ku-
rutun. (Şekil 3.5). 
 
Gerektiği zaman üst süngeri ılık su ve sabunla yıkayın; tüm 
sabunun durulandığından ve tekrar kılıfın içine yerleştirmeden 
önce tamamen kurumuş olduğundan emin olun (Şekil 3.6). 

Minderinizi her yıl ya da gerektiği zaman yenisiyle değiştirmeli-

siniz. 

Eğer üst sünger yıpranmışsa, deforme olmuşsa ya da üzerine 

baskı uygulandığında tekrar kabarmıyorsa onu aynı tür bir baş-

ka süngerle değiştirmelisiniz.  Eğer iyi korunursa, temel sünger 

(kaide), üst süngerden çok daha uzun süre dayanır. (Şekil 3.7). 

Böyle yapmak eğer basınç yaralarına ya da cildin zarar görmesi-

ne sebebiyet vermiyorsa minder kılıfına yama yapılabilir. Ya-

ma yapılacak yerlerde sert kenarlar oluşmamasına dikkat edin 

ve bunların basınç merkezlerinin, örneğin kalçaların, altına 

denk gelmediklerinden emin olun. 

 

 

 

Yukarıda görülen kullanılmış minder kayda değer bir yıpranma 

göstermiştir. Bu durumda üst süngerin ya da minderin tamamı-

nın değiştirilme zamanı gelmiştir. (Şekil 3.7 ) 

MİNDERİNİZİN BAKIMI YA DA DEĞİŞTİRİLMESİ 

MİNDERİNİZİN BAKIMINI YAPMAK 

 

Şekil 3.3 Şekil 3.4  

Şekil 3.5 Şekil 3.6 

Şekil 3.7  
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GARANTİ ŞARTLARI 
1. GARANTİ SÜRESİ 

 1.1 Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Biz, bu tekerlekli sandalyede, 
tüketicinin teslim alma tarihinden itibaren iki yıl boyunca, malzeme ve işçilik hatalarına karşı, Kifas Ortope-
dik Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti tüm parçaları ve bileşenleri için garanti ediyoruz. 

 

2. KULLANIM ÖMRÜ 

 2.1 Bu ürünün beklenen kullanım ömrü on yıldır. Kifas Ortopedik Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti, şase, 
sabit ve (bas/aç) çıkartılabilen milleri, malzeme ve işçilik hatalarına karşı, fatura tarihinden itibaren, kullanım 
ömrü süresince bakım/onarımını garanti süresinden sonra bedeli karşılığı yapmayı taahhüt eder.  

 

3. KOŞULLAR 

 3.1 Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır. 

 3.2 Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arı-
zalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret 
talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 

 3.3 Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine 
eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi 
halinde, imalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin 
kullanımına tahsis etmek zorundadır. 

 3.4 Garanti kapsamına girmeyen parçalar ve durumlar: 

3.4.1 Lastikler ve iç lastikler, döşeme, itme kolu kulpları ve kol dayama yerleri. 

3.4.2 İhmal, yanlış kullanım, yanlış kurulum ya da onarımlardan dolayı ortaya çıkan hasarlar. 

3.4.3 Toplu taşıma araçlarında (ya da motorlu araçlarda) kullanımından kaynaklanan hasarlar. 

3.4.4 Ağırlık limitini aşan kullanımlardan kaynaklanan hasarlar. 

3.4.5 Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; tüketiciye teslim edildiği tarihten 
itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-
üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının 
yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sü-
resinin aşılması, firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde 
sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzen-
leyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici 
malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir. 

3.4.6 Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 
arızalar garanti kapsamı dışındadır. 

3.4.7 Bu garanti, normal kullanımdan doğan aşınmadan dolayı ortaya çıkan sorunlar için ge-
çerli olmayacaktır ve bu değerlendirme yalnızca Kifas Ortopedik Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti 
tarafından tespit edilecektir. 

3.4.8 Kifas Ortopedik Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti, açık yazılı onayı olmaksızın ürünün herhan-
gi bir bileşeni üzerinde yapılan onarımlar nedeni ile hasar görmüş olan ürünlerde, ya da Kifas 
Ortopedik Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti kontrolü dışındaki koşullar tarafından hasar gören ürün-
lerde bu garanti geçersizdir. 

 3.4.9 Orijinal seri numarası silinmiş, değiştirilmiş ya da kaldırılmış ise bu garanti geçersizdir.  

 3.4.10 Bu garanti yalnızca Türkiye’de geçerlidir. Uluslararası garantilerin geçerli olup olmadığı-
nı satıcınıza danışın. 

 

4. GARANTİ BELGESİ ile ilgili olarak çıkabilecek so-
runlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici-
nin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Mü-

dürlüğü’ne başvurabilir. 

 

  * * * * * * * * 

BARKOD/SERİ NO. / ÜRETİM TARİHİ: 


