


1. Bastoane ortopedice1. Bastoane ortopedice

    

1.1 Baston cod RX592
aluminiu argintiu, mâner din
polipropilena, reglabil în înăl-
țime, amortizor de cauciuc
Greutate max utilizator: 100 kg
1.2 Baston cod RX592L
aluminiu, culoare argintiu, mâner 
din lemn, reglabil în înălțime,
amortizor din cauciuc
Greutate max utilizator: 100 kg
Cotă TVA: 20%

 1.11 Baston cod RX934
aluminiu, culoare bronz, 
4 picioare, bază redusă,
reglabil în înălțime, mâner
din poliuretan
Greutate max utilizator:
100 kg
1.12 Baston cod RX931
bază normală

Cotă TVA: 9%

1.3 Baston cod RX9201
aluminiu, culoare bronz, mâner
din polipropilenă, reglabil în
înălțime, amortizor din cauciuc
Greutate max utilizator: 100 kg
1.4 Baston cod RX9201L
aluminiu, culoare bronz, mâner
din lemn, reglabil în înălțime,
amortizor din cauciuc
Greutate max utilizator: 100 kg
Cotă TVA: 20%

1.5 Baston cod 100022

lemn de castan, culoare
maro închis, amortizor din
cauciuc
Greutate max utilizator:
                              120 kg

Cotă TVA: 20%

1.6 Baston cod 100302
lemn de esență tare,
culoare maro, amortizor 
din cauciuc
Greutate max utilizator:
                           120 kg

1.7 Baston cod 100322
lemn de esență tare
Greutate max utilizator:
                            120Kg
Cota TVA: 20%

1.8 Baston cod 255618

aluminiu, finisat alb cu
negru, mâner de lemn,
reg lab i l în înă l ț ime,
amortizor din cauciuc 
Greutate max utilizator:
                             110 kg
Cotă TVA: 20%

1.9 Indicator  nevăzători
cod RX536

din aluminiu, vopsit alb cu
roșu reflectorizant, se
pliaza în 4 segmente,
greutate proprie 230 g,
lungime 126 cm
Cota TVA: 20%

1.10 Baston cod RX926
     
aluminiu, culoare argin-tie,
3 picioare, reglabil în
înălțime, amortizoare din
cauciuc
Greutate max utilizator:
                     100 kg
Cotă TVA: 9%



2. Cârje ortopedice2. Cârje ortopedice

2.1 Cârjă antebraț cod
200000

aluminiu, culoare argintie,
reglabilă, suport brahial
culoare negru
Greutate max utilizator:
                               130 kg

Cotă TVA: 9%

2.2 Cârjă antebraț cod
200013 

aluminiu, culoare argintie,
reglabilă, suport brahial
culoare bleu 
Greutate max utilizator: 
                               130 kg
Cotă TVA: 9%

2.3 Cârjă antebraț cod
200700

aluminiu,culoare argintie,
reglabilă, suport brahial
reglabil,culoare alb
Greutate max utilizator:
150 kg
Cota TVA: 9%

2.4 Cârjă antebraț cod
201700

din aluminiu de culoare
argintie, reglabilă, suport
brahial reglabil, culoare
alb,cu prindere de ante-
braț
Greutate max utilizator:
150 kg
Cotă TVA: 9%

2.5 Cârje antebraț cod:
200913 – albastru
200915 – violet
200916 – portocaliu
200917 – turcoaz
din aluminiu, suport brahial  
bicomponet cu insertie de
elastomer diverse culori,
reglabila, amortizor de cauciuc
Greutate max utilizator: 140 kg
Cota TVA: 9%

2.6 Cârje de antebrat cod
RX593

aluminiu culoare argintie, reglabilă
în înălțime, suport brahial reglabil,
prindere de antebrat
Greutate max utilizator: 100 kg

Cotă TVA: 9%

Cârje cu sprijin axilar :
2.7 cod  RX595S măsura S
2.8 cod RX595M măsura M
2.9 cod  RX595L măsura L 
aluminiu culoare
argintie,reglabilă, amortizor de
cauciuc
Greutate max utilizator: 100 kg

Cotă TVA: 9%

http://sistemeortopedice.ro/bastoane-ortopedice/16-baston-din-aluminiu-maro.html


3. Cadre pentru mers3. Cadre pentru mers

3.1 Cadru de mers pentru
copii cod RX466

din aluminiu, reglabil în înălțime
in gama 52 -63 cm, pliabil.
Greutate max utilizator: 100 kg

Cota TVA: 9%

3.2 Cadru de mers pentru
copii cod RX413

din aluminiu, pliabil, reglabil în
înălțime, pașitor
Greutate max utilzator 100 kg

Cota TVA: 9%

3.3 Cadru de mers
cu roți, cod RX492
 
din aluminiu, reglabil
în înălțime, roți fron-
tale, pliabil, pășitor 
Greutate max
utilizator: 115 kg
CotăTVA: 9%

3.4 Cadru de mers
cod RX491

din aluminiu, culoare
bronz, reglabil în înăl-
țime, pliabil, pășitor
Greutate max
utilizator: 115 kg
CotăTVA: 9%

Cârje pentru copii
aluminiu,reglabilă, suport brahial
reglabil. Greutate max. utilizator:
100 kg
2.10 Cod 200510, culoare
turcoaz violet
2.11 Cod 200520, culoare
albastru portocaliu

Cotă TVA: 9%

2.12 Cârje antebraț cod:
201913
din aluminiu, suport brahial  
bicomponet cu insertie de
elastomer diverse culori,
reglabila, amortizor de cauciuc
Greutate max utilizator: 140 kg

Cota TVA: 9%



4. Rolatoare4. Rolatoare

3.6  Cadru de mers
cod  RX496

din aluminiu, culoare
argintie, reglabil,
pliabil, două rânduri de
mânere.
Greutate max utilizator
                        : 115 kg
CotăTVA: 9%

3.5 Cadru de mers
structură fixă,cod RX497

din aluminiu, greutate pro-
prie de 1,6 kg
Greutate max utilizator:
                              100 kg

  CotăTVA: 9%

4.1 Rolator cu 2
roți și banchetă
Cod: 243800

schelet din otel ,
pliabil, reglabil în
înălțime
Greutate max
utilizator: 120 kg

CotăTVA: 9%

4.2 Rolator cu 3 roți
cod 243830

structură din oțel, pliabil,
reglabil în înălțime, coș
cumpărături
Greutate max utilizator:
                           120 kg
CotăTVA: 9%

4.4 Rolator cu 4 roți
și banchetă
Cod: RX146

structură din aluminiu,
pliabil, reglabil în
înălțime
Greutate max
utilizator: 100 kg
CotăTVA: 9%

4.3 Rolator cu 4 roti
și banchetă
            Cod: 243840

structură din oțel,
pliabil, reglabil în
înălțime
Greutate max
utilizator: 130 kg
CotăTVA: 9%



5. Fotoliu rulant (scaun cu rotile) din oțel5. Fotoliu rulant (scaun cu rotile) din oțel

5.1 Fotoliu rulant cod
RX168

din oțel, pliabil, suport
f ix pentru brațe și
picioare, spițe subtiri,
pneuri pline
Greutate max
utilizator: 100 kg
Cotă TVA: 9%

5.2 Fotoliu rulant
cod RX190

din oțel, pliabil, suport
brațe și picioare
detașabile, spițe
groase, pneuri pline
Greutate max
utilizator: 100 kg
Cotă TVA: 9%

5.3 Fotoliu rulant cod
RX909

din oțel, pliabil, suport
brațe și picioare
detașabile, spițe
groase, pneuri pline
Greutate max
utilizator: 110 kg
Cotă TVA: 9%

5.4 Fotoliu rulant
cod RX951

d i n o t e l , p l i ab i l ,
suporț i detașabi l i
brațe și picioare,
spițe groase, pneuri
pline
G r e u t a t e m a x
utilizator: 125 kg
Cotă TVA: 9%

5.5 Fotoliu rulant cod
RX902

din oțel, pliabil, suport
brațe detașabili,suport
picioare reglabil și
detașabil, spițe subtiri,
pneuri pline
Greutate max utilizator:
100 kg
Cotă TVA: 9%

5.6 Fotoliu rulant
cod Breezy 250

din oțel, pliabil,
suport brațe și
picioare detașabile,
pneuri spate gonfla-
bile
Greutate max
utilizator: 125 kg
Cotă TVA: 9%

5.7 Fotol iu rulant
copii  cod RX801

din otel, pliabil, suporți
brate detașabili, suporți
picioare detașabili și
reglabili în înălțime 
Greutate max utilizator:
100 kg
Cotă TVA: 9%

    pentru copii



aa

6.1 Fotoliu rulant
cod RX188

din aluminiu, pliabil,
suporți
nedemontabili
pentru brațe și
picioare, spițe
subțiri, pneuri pline
Greutate max
utilizator: 100 kg
Cotă TVA: 9%

6.2 Scaun transport
pacient  cod RX863

din aluminiu, pliabil,
suporți sprijin picioare
rabatabili, frâne pentru
însoțitor și utilizator
Greutate max utilizaror:
100 kg
Cotă TVA: 9%

6.3 Fotoliu rulant
cod RX869
d i n a l u m i n i u ,
p l i a b i l , s u p o r ț i
nedemontabili
pent ru brațe ș i
p i c i o a r e , f r â n e
insoț i to r, pernă
inclusă
G r e u t a t e m a x
utilizator: 110 kg
Cotă TVA: 9%

6.4 Fotoliu rulant cod
RX980

din aluminiu, pliabil,
suport brațe rabatabil,
pneuri pl ine, spițe
subțiri, spătar foldabil.
G r e u t a t e m a x
utilizator: 100 kg
Cotă TVA: 9%

6.5 Fotoliu rulant
cod Breezy 300

din aluminiu, pliabil,
s u p o r ț i b r a ț e ș i
picioare rabatabili,
pneuri gonflabile,
spițe subțiri, 
Greutate max
utilizator: 120 kg
Cotă TVA: 9%

6.6 Fotoliu rulant cod
RX954

din aluminiu, pliabil,
suporți detașabili brațe
și picioare,spătar și
s u p o r ț i p i c i o a r e
rabatabili, pneuri pline
G r e u t a t e m a x
utilizator: 100 kg
Cotă TVA: 9% 

6. Fotoliu rulant (scaun cu rotile) din aluminiu6. Fotoliu rulant (scaun cu rotile) din aluminiu

http://sistemeortopedice.ro/scaun-cu-rotile/39-scaun-cu-rotile-cu-greutate-redusa.html
http://sistemeortopedice.ro/scaun-cu-rotile/36-scaun-cu-rotile-pentru-copii.html


7. Comode WC cameră 7. Comode WC cameră 

7.1 Comodă WC de
camera cod 380002

s c h e l e t d i n o ț e l ,
pliabil, vopsit epoxy,
reglabil în înălțime,
posibilități multiple de
utilizare
G r e u t a t e m a x
utilizator: 100 kg
Cotă TVA: 9%

7.2 Comodă WC de
cameră cod RX289

schelet din oțel,
nichelat, reglabil în
înălțime
Greutate max
utilizator: 100 kg
Cotă TVA: 9%

7.3 Comodă WC de
camera cu roți cod
RX269

schelet din oțel, nichelat, 
roț i spate cu f râne,
suporți brațe rabatabili
Greutate max, utilizator:
100 kg
Cotă TVA: 9%

7.5 Fotoliu rulant –
c o m o d ă W C c o d
RX260
schelet din oțel, pliabil,
suporți nedemontabili
b r a ț e ș i p i c i o a r e ,
posibilități multiple de
utilizare
Greutate max utilizator:
100 kg
Cotă TVA: 9%

7.4 Comodă WC de
cameră cod RX294

schelet din aluminiu,
reglabil în înălțime
Greutate max
utilizator: 100 kg
Cotă TVA: 9%

7.6 Comodă WC și
scaun duș cod
RX299

schelet din aluminiu,
reglabil în înălțime
Greutate max
utilizator: 100 kg
Cotă TVA: 9%



8. Dispozitive pentru  camera de baie8. Dispozitive pentru  camera de baie

8.1 Înălțător vas WC
cod 500410

înalță cu 11 cm vasul
d e t o a l e t ă , s e
adapteaza pe toate
tipurile de vas
Greutate max
utilizator: 180 kg
Cotă TVA: 9%

8.2 Înălțător vas WC
cu capac cod 500411

înalță cu 11 cm vasul
d e t o a l e t a , s e
adapteaza pe toate
tipurile de vas
Greutate max
utilizator: 180 kg
Cotă TVA: 9%

8.4 Taburet pentru
cada sau cabina
de duș cod 528020

din aluminiu, reglabil
în înălțime 42-55 cm
Greutate max
utilizator: 100 kg
Cotă TVA: 20%

8.5 Taburet pentru
cabina de duș cod
RX395

reglabil în înălțime 35 –
50 cm, din aluminiu
Greutate max, utilizator:
100 kg
Cotă TVA: 20%

8.3 Înălțător vas WC
cod 500120

înalță cu 14 cm vasul
d e t o a l e t ă , s e
adapteaza pe toate
tipurile de vas
Greutate max
utilizator: 120 kg
Cotă TVA: 9%

8.6 Taburet pentru
cabina de duș cod
528000

din aluminiu, reglabil
în înălțime 27 – 32
cm
Greutate max
utilizator: 100 kg
Cotă TVA: 20%

8.7 Bancheta pentru
cada de baie cod
550800

Oferă un sprijin solid,
ferm, se fixează în
interiorul căzii.
Greutatea max
utilizator: 200 kg
Cotă TVA: 9%

8.31 Covoraș antiderapant cod 550801
Dimensiuni:80x40 cm
                   
Cota TVA: 20%



8.10 Suport pentru
sprijin cod 573030
 
din PVC, fixare cu
șuruburi
G r e u t a t e m a x
utilizator: 100 kg
Cotă TVA: 9%

8.9 Mâner de acces în
cadă, cod 550805
Se fixează de marginea
căzii de baie permite intrare
sau ieșirea din cada de
baie
Greutate max utilizator:
                               100kg
Cotă TVA: 9%
 

8.11 Scăriță pentru
accesul în cada de
baie, cod 550806
se fixează de cadă
prin intermediul
unui șurub cu talpă

Greutate max.
utilizator: 150 kg
Cotă TVA: 9%

8.8 Cadru de sprijin
pentru vasul de WC,
cod 570805

Realizat din aluminiu,
reglabil în înălțime, se
fixează cu șuruburile
colacului
Greutate max.
utilizator: 138 kg
Cotă TVA: 9%

8.12 Suport rabatabil cod 570800
Din oțel, se fixează cu dibluri și șuruburi,
vopsit epoxy
Greutate max utilizator: 120 kg
Cotă TVA: 9%

Mâner cu fixare
prin ventuze
8.13 cod 580700
lunime de 29 cm
8.14 cod 580701
lungime 40 cm
se utilizează pe
suprafețe lise
Cotă TVA: 9%

Mâner cu fixare
prin ventuze
8.15 cod 580702
fixarea se face cu 3
ventuze, lungimea
totala 49 cm, unghiul
dintre brațe reglabil
se utilizează pe
suprafețe lise
Cotă TVA: 9%

Mâner cu fixare
mono ventuză
8.16 cod 580703

se utilizează pe
suprafețe lise
Cotă TVA: 9%



9. Dispozitive ajutătoare în îngrijirea la domiciliu9. Dispozitive ajutătoare în îngrijirea la domiciliu

9.1 Înălțător de pernă,
cod 420280

Stabilește o poziție a
trunchiului astfel încât
utilizatorul poate citi,
privi la TV, să se
hrănească
Greutate max utilizator:
100 kg
Cotă TVA: 20%

9.2 Dispozitiv port-
cheie cod:820108

Ușureaza operația de
incuiere descuiere a
ușii, pot fi înglobate 3
chei

Cotă TVA: 20%

9.3 Dispozitiv ajutător pentru
ridicarea din pat, cod 820111
Cotă TVA: 9%

9.4 Dispozitiv ajutător
pentru încălțarea
ciorapilor, cod 820500

Barele de susținere sunt
extensibile ca lungime
Cotă TVA: 9%

Dispozitiv pentru apucarea obiectelor
de la distanță, 
9.5 cod 820066 lungime de 60 cm
9.6 cod 820076 lungime de 80 cm
Cotă de TVA: 9%

9.7 Dispozitiv
pentru ridicarea din
pat cod 430918
Realizat din otel
vopsit epoxy
Greutate max
utilizator: 140 kg
Cotă TVA: 20%

9.8 Urinar bărbați
cod 2015910
9.9 Urinar femei cod

Cotă TVA: 20%

9.10 Pedalier
pentru recuperare,
cod RX761

Recuperare
musculară pentru
picioare și mâini

Cotă TVA: 20%



10. Saltele și perne antiescare10. Saltele și perne antiescare

10.1 Saltea antiescare cod TDASB01
saltea din PVC, tip fagure cu 130 de
celule și pompă de presiune alternantă
Greutate max utilizator: 100 kg
Cotă TVA: 20%

10.3 Saltea antiescare model Dyna Overlay
realizata din spuma CMHR cu profil diferit
pentru diverse părți ale corpului, husa pentru
incontinenta. Greutate max. utilizator: 140 kg
Cotă TVA: 20%

10.4 Saltea anti-escare model Dyna Jupiter
realizata din spuma CMHR cu profil diferit
pentru diverse părți ale corpului, husa pentru
incontinenta. Greutate max. utilizator: 165 kg
Cotă TVA: 20%

10.5 Saltea antiescare model Dyna Venus
realizata din spuma CMHR, recomandată
pentru persoane cu risc ridicat de dezvoltare a
escarelor. Greutate max. utilizator: 254 kg
Cotă TVA: 20%

10.6 Pernă anti-
e s c a r e m o d e l
Dyna-Pad
Realizată din
spuma CMHR cu
decupări pentru
difuzia presiunii.
Greutate max.
utilizator: 114 kg
Cotă TVA: 20%

10.7 Pernă antiescare model Dyna Pad
Superior
Realizată din spuma CMHR cu decupări pentru
difuzia presiunii. Greutate max. utilizator: 114 kg
Cotă TVA: 20%

10.8 Pernă antiescare model Dyna Tek
Profile
Realizată din spuma CMHR, profil pentru
corecție de postura și repartitie presiune
Greutate max. utilizator: 114 kg
Cotă TVA: 20%

10.2 Saltea antiescare model Dyna
Venus,  recomandată pentru persoane
cu riscfoarte  ridicat de dezvoltare a
escarelor. Greutate max. utilizator: 254
kg    Cotă TVA: 20%



10.11 Pernă
antiescare cu gel
lichid, cod 410907

asigură o protecție
superioară utilizatorului
predispus să dezvolte
escare
Cotă TVA: 20%

10.12 Pernă
antiescare tip colac,
cod 410151

efect  antiescare și de
protecție a zonei
afectate de hemoroizi
Cotă TVA: 20%

10.9 Pernă antiescare model Dyna Tek Owl 
profil special, recomandată persoanelor cu risc
ridicat de dezvoltare a escarelor
Greutate max. utilizator: 152 kg
Cotă TVA: 24%

10.10 Pernă antiescare model Dyna Tek
Posture Visco 
profil special, recomandată persoanelor cu risc
ridicat de dezvoltare a escarelor
Greutate max. utilizator: 152 kg
Cotă TVA: 20%

10.9 Pernă antiescare model Dyna Tek Owl 
profil special, recomandată persoanelor cu risc
ridicat de dezvoltare a escarelor
Greutate max. utilizator: 152 kg
Cotă TVA: 20%

10.13 Pernă
antiescare
triunghiulară, cod
420936

Protejază coccisul și
scade presiunea
exercitată asupra
coloanei
Cotă TVA: 20%

10.14 Pernă
antiescare  cod
420935
Se poate utiliza pe
scaunul cu rptilesau
pe un scaun normal

Cotă TVA: 20%



11. Paturi medicale11. Paturi medicale

11.1 Pat medical Jasmine
suport spate, suport picioare acționate
electric, separat sau simultan
Greutate max utilizator: 120 kg
Cotă TVA: 20%

11.2 Pat medical Jenny
suport spate, suport picioare, înălțime pat,
trendelemburg actionate cu 5 motoare
electrice
Greutate max utilizator: 170 kg
Cotă TVA: 20%

11.3 Saltea medicala
cod 412002

se utilizează împreună
cu paturile medicale
Jenny și Jasmine
Cotă TVA: 20%



12. Dispozitive la comandă12. Dispozitive la comandă

12.3 Elevator electric UlissEl,
12.4 Elevator hidraulic UlisseAO
ridicarea și transportul pacienților

12.5 Elevator pentru urcat
coborât scări tip LG2004

Multiple modele

12.1 Fotoliu rulant cu
actionare electrică
Multiple modele

12.2 Scuter
cu acționare
electrică

Multiple
modele
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