
Produse decontate de:

Fotolii rulante
Dispozitive de mers
Dispozitive de îngrijire la domiciliu
Accesorii

CNAS



De ce Medical Express? 

Toate produsele se pot achiziționa online pe www.medicalexpress.ro
Suntem unici importatori în România ai celor mai mari producători internaționali
Suntem prezenți în fiecare județ din țară!
Oferim consiliere gratuită printr-o echipă de specialiști
Venim continuu mai aproape de dumneavoastră, prin deschidere de sedii noi.
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Fotoliu rulant Dietz Caneo B Fotolii rulante cu antrenare manuală

Antrenare manuală, pliabil

Confecționat din pânză rezistentă

Greutate maximă admisă de până la 140 kg!

Cadru din oțel

Cotieră rabatabilă

Înălțimea șezutului reglabilă

Roată de antrenare metalică cu distanță reglabilă

Suport de picioare detașabil, reglabil

Suport de tălpi rabatabil

Sistem Quick Release - roți detașabile prin
simpla apăsare a butonului central

Frână de staționare

Roți spate cu cauciucuri pline

Sistem Velcro anticurbare a șezutului

Pârghie de ridicare mare a roților din față

Prevăzut cu sistem de tensionare a șezutului

Jantă prevăzută cu orificii pentru ventilație
(pentru camera pneumatică)

Prevăzut cu benzi reflectorizante pe spătar
și catadioptri roți

Caracteristici
Ușor de depozitat, utilizat și transportat

Elimină posibilitatea transpirației în fotoliu

Rezistență maximă

Rezistent, foarte stabil

Adaptabil preferințelor/caracteristicilor personale

Ușor de depozitat, utilizat și transportat

Siguranță în utilizare

Cauciucurile pline exclud posibilitatea de pană

Elimină posibilitatea curbării șezutului pierderii
confortuluiutilizatorului

Ușurință maximă în ridicarea roților din față
de către aparținător la depășirea obstacolelor

Asigură confort sporit

Adaptabil preferințelor/caracteristicilor personale

Siguranță în utilizare

Beneficii
Recomandat persoanelor
cu posibilitatelimitată de deplasare.
Destinat utilizării îndelungate atât în
interiorul, cât și în exteriorullocuinței.

Indicații
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Fotoliu rulant Dietz Caneo B Fotolii rulante cu antrenare manuală
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Lățime șezut (cm)

Adâncime șezut (cm)

Înălțime șezut (cm)

Înălțime spătar (cm)

Înălțime suport brațe (cm)

Lățime totală (cm)

Înălțime totală (cm)

Lungime totală (cm)

Lungime fără suport picioare (cm)

Lățime la pliere (cm)

Greutate maximă admisă (kg)

Greutate (kg)

Culoare
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Fotoliu rulant Breezy 250 Fotolii rulante cu antrenare manuală

Cadru din oțel

Confecționat dinmaterial textil

Frâne pentru staționare

Pliabil

Roți detașabile

Anvelope cameră pneumatice

Spițe din plastic ABS sau metalice

Suporți de mâini rabatabili

Suporți de picioare detașabili, reglabili,rabatabili

Suporți de tălpi rabatabili

Caracteristici
Rezistență crescută

Elimină posibilitatea transpirației în fotoliu

Siguranță crescută

Ușor de depozitat, utilizat șitransportat

Atenuează vibrațiile date de mișcare

Adaptabil preferințelor/caracteristicilor personale

Beneficii
Recomandat persoanelor cu
posibilitate limitată dedeplasare.

Destinat utilizării îndelungate atât în
interiorul, cât și în exteriorul locuinței.

Indicații
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Fotoliu rulant Breezy 250 Fotolii rulante cu antrenare manuală

Lungime totală cu suportul pentru picioare

Lăţime totală

Lungime fotoliu rulant pliat

Lăţime fotoliu rulant pliat

Înălţime fotoliu rulant pliat

Greutate totală

Adâncimea efectivă a scaunului

Lăţimea efectivă a scaunului

Unghiul scaunului

Înălţimea scaunului (margine
anterioară, basculare de 3°)

Unghiul spătarului

Înălţimea spătarului

Greutate maximă admisă

Dimensiuni

Caracteristici
(roţi de 12” şi spătar standard) = 960 mm

(Roată 12”) = 530 mm

(roţi de 12” şi spătar standard) = 960 mm

(Roată 12”) = 265 mm

(spătar standard) = 930 mm

14,6 kg

410 mm

370 mm

3SDgr

505 mm

40, 43, 46, 49, 52

8SDgr

444 mm

110 kg

Beneficii
(roţi de 24” şi spătar rabatabil) = 111 mm

(Roată 24”) = 660 mm

(roţi de 24” şi spătar rabatabil) = 111 mm

(Roată 24”) = 310 mm

(spătar rabatabil) = 1280 mm

19,5 kg

410 mm

520 mm

3SDgr

505 mm

8SDgr

820 mm

Indicații
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Fotoliu rulant Light FS 908 LJ Fotolii rulante cu antrenare manuală

Cadru din aluminiu

Pliabil

Frâne pentru însoțitor

Cotiere rabatabile 

Suporți picioare rabatabili, detașabili, reglabili

Suporți de tălpi rabatabili

Roți spate cu cauciucuri pneumatice 

Greutate maximă admisă 100 kg

Caracteristici
Foarte ușor, Light, rezistent, ușor de mânuit

Ușor de depozitat, utilizat și transportat

Siguranță crescută, practic

Adaptabil preferințelor/caracteristicilor personale

Atenuează vibrațiile date de mișcare

Rezistent

Beneficii
Recomandat persoanelor cu
posibilitate limitată dedeplasare.

Destinat utilizării îndelungate atât în
interiorul, cât și în exteriorul locuinței.

Indicații
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Fotoliu rulant Light FS 908 LJ Fotolii rulante cu antrenare manuală

Manuală

38  /  41  /  43  /  46  /  48

Aluminiu dublat

15 cm

58cm

Gri

100 kg

3.6 kg 15.9 kg (în funcție de mărime)

89 cm

Foshan
Acționare:

Dimensiune (cm):

Cadru:

Diametru roți față:

Diametru roți spate:

Culoare:

Greutate maximă susținută:

Greutate produs:

Înălțime totală:

Producător
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Fotoliu rulant Dietz FINT,
de interior, cu oliţă

Fotolii rulante cu antrenare manuală

Prevăzut cu vas de toaletă detașabil

Cadru din oțel

Cotiere tapițate, rabatabile

Suport de tălpi ratabil

Suport de picioare detașabil

Șezut tapițat

Prevăzut cu 4 roți mici, dintre care 2
cu sistem de blocare

Caracteristici
Ușor de poziționat deasupra oricărui alt vas
de toaletă, golire ușoară a vasului WC detașabil

Rezistent

Confortabil, adaptabil preferințelor și
caracteristicilor personale. 

Adaptabil preferințelor/caracteristicilor personale

Confortabil

Practic și sigur

Beneficii
Recomandat persoanelor cu
posibilitate limitată dedeplasare.

Destinat utilizării în casă, spitale sau
centre de reabilitare, pe suprafețe
fără denivelări 

Indicații
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Fotoliu rulant Dietz FINT,
de interior, cu oliţă

Fotolii rulante cu antrenare manuală

45 (mărime unică)

42

50

26

56

83

96

120

14.2

Crom
Lăţime şezut (cm)

Adâncime şezut (cm)

Înălţime şezut (cm)

Înălţime suport braţe (cm)

Lăţime totală (cm)

Înălţime totală (cm)

Lungime totală (cm)

Greutate maximă admisă (kg)

Greutate (kg)

Culoare
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Fotoliu rulant cu oliţă FS681 Fotolii rulante cu antrenare manuală

Prevăzut cu oliță din plastic și capac

Cadru din oțel cromat

Pliabil

Confecționat din vinilin

Roți pline, prevăzute cu frână
pe roțile spate

Cotieră comodă, detașabilă

Suport de tălpi detașabil, rabatabil,
cu pedală și sprijin picioare tip bandă 

Capac detașabil Practic

Caracteristici
Dublă funcționalitate (fotoliu rulant și toaletă)

Rezistent

Ușor de depozitat, utilizat și transportat

Ușor de curățat și întreținut

Siguranță

Confort, adaptabil caracteristicilor/preferințelor
personale

Beneficii
Recomandat persoanelor cu
posibilitate limitată dedeplasare.

Destinat utilizării îndelungate atât
în interiorul, cât și în exteriorul locuinței.

Indicații
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Fotoliu rulant cu oliţă FS681 Fotolii rulante cu antrenare manuală

Manuală

45 (mărime unică)

Oțel cromat

15 cm

58cm

Gri

100 kg

19.6 kg

93 cm

60 cm

Foshan
Acționare:

Dimensiune șezut (cm):

Cadru:

Diametru roți față:

Diametru roți spate:

Culoare:

Greutate maximă susținută:

Greutate produs:

Înălțime totală:

Lățime totală:

Producător
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Fotoliu rulant cu oliţă FS609LU Fotolii rulante cu antrenare manuală

Prevăzut cu vas de toaletă detașabil, cu capac

Roți spate din cauciuc pneumatic, frevăzute cu frână

Roți de față pline, cu diametrul de 15 cm

Cotiere detașabile

Spătar rabatabil prin sistem cremalieră

Suport picioare fix reglabil, cu pedală și sprijin gambe

Prevăzut cu tetieră

Prevăzut cu frână pe manerele pentru însoțitor

Caracteristici
Practic

Atenuează vibrațiile date de mișcare,
sporește siguranța

Practic

Practic, adaptabil
caracteristicilor/preferințelor personale

Confort

Practic, sigur

Beneficii
Recomandat persoanelor cu
posibilitate limitată dedeplasare.

Destinat utilizării îndelungate atât
în interiorul, cât și în exteriorul locuinței.

Indicații

11



Siguranța ta, grija noastră!   |   www.medicalexpress.ro

Fotoliu rulant cu oliţă FS609LU Fotolii rulante cu antrenare manuală

Manuală

46 (mărime unică)

Oțel

20 cm

61 cm

Negru

100 kg

21.5 kg

128 cm

64 cm

Foshan
Acționare:

Dimensiune șezut (cm):

Cadru:

Diametru roți față:

Diametru roți spate:

Culoare:

Greutate maximă susținută:

Greutate produs:

Înălțime totală:

Lățime totală:

Producător
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Fotoliu rulant FS954 Fotolii rulante cu antrenare manuală

Cadru din oțel vopsit

Confecționat din pânză rezistență

Roți din cauciun plin

Suport de picioare reglabil și detașabil,
cu sprijin pentru gambe

Cotieră detașabilă

Spătar rabatabil -sistem cremalieră, până la 175 de grade

Sistem de frânare atașat la nivelul mânerului pentru
însoțitor și la nivelul roții pentru pacient

Suport sprijin de cap inclus

Caracteristici
Rezistent

Elimină posibilitatea transpirației

Elimină posibilitatea de pană

Confort, adaptabil
preferințelor/caracteristicilor personale

Practic, sigur

Confort

Beneficii
Recomandat persoanelor cu
posibilitate limitată dedeplasare.

Destinat utilizării îndelungate atât
în interiorul, cât și în exteriorul locuinței.

Indicații

13



Siguranța ta, grija noastră!   |   www.medicalexpress.ro

Fotoliu rulant FS954 Fotolii rulante cu antrenare manuală

46 (mărime unică)

Oțel vopsit

20 cm

58 cm

Verde

100 kg

23.9 kg

119 cm

65 cm

Foshan

Dimensiune șezut (cm):

Cadru:

Diametru roți față:

Diametru roți spate:

Culoare:

Greutate maximă susținută:

Greutate produs:

Înălțime totală:

Lățime totală:

Producător

14



Produsele personalizabile pot fi aduse la comandă
în timp de 30-60 zile

Gamă variată pe www.medicalexpress.ro
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Fotolii personalizabile Progeo Fotolii rulante cu antrenare manuală

Avantaje și beneficii:
- Forme armonioase, design evoluat
- Nivel ridicat de rezistență, precizie, siguranță și funcționalitate
- Manevrabilitate mare
- Greutate redusă și ușurință în utilizare
- Dimensiuni reduse la pliere
- Permite adaugarea de accesorii și personalizarea în funcție de necesități
   și stil de viață
- Gamă foarte mare de accesorii

Indicații
- Recomandat persoanelor cu dizabilități locomotorii, care au o viață activă
- Dedicat utilizatorilor experimentați
- Poate fi folosit atât in interiorul, cât și în exteriorul locuinței

15
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Pernă electrică Dietz pentru fotoliul rulant
Accesorii fotolii rulante

Caracteristici:
- trei nivele de temperatură
- ecran luminos
- autonomie: 2 ore
- sistem de închidere automată a alimentarii electrice, 
   dupa 3 ore (daca e conectata la 12 V)
- prevazută cu centuri de prindere
- geantă de depozitare

Beneficii:
- Potrivită oricărui tip de fotoliu rulant
- Poate fi utilizată în mașină, pentru încălzirea scaunului
  (permite încărcarea la bricheta mașinii)
- Ușor de curățat
- Rezistentă la apă
- Permite reglarea la nivelul de temperatură dorit
- Rezistență îndelungată și fiabilitate

Indicații
- Recomandată pentru sporirea confortului și încălzirea suprafețelor de șederei

Cod Lungime Lățime Înălțime Greutate

PF 140016 37 cm 27 cm 1.5 cm 0.5 kg

20
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Pernă antiescară
Accesorii fotolii rulante

Caracteristici:
- spumă vâscoelastică cu înveliț din poliuretan bioelastic
- impermeabilă, ignifugă, tratată împotriva acarienilor
- permite respirația tegumentului

Beneficii:
- Previne escarele de decubit
- Ușor și rapid de folosit
- Asigură un confort sporit

Indicații
- Se recomandă utilizarea pernei de către persoanele care utilizează
 fotoliu rulant temporar sau permanent.

Cod Lungime Lățime Înălțime Greutate

AD 400 42 cm 42 cm 42 cm 0.5 kg

21
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Suport cap tetraplegici, cu memorie FS 528B
Accesorii fotolii rulante

22
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Protecție absorbantă pentru scaun/fotoliu rulant AD251
Accesorii fotolii rulante

Mărime unică
- Produs absorbant, alcătuit din poliester și suport PVC. 
- Prevăzut cu centuri de susținere.

Indicații
- Protejează scaunul/fotoliul rulant, adresat persoanelor cu mobilitate scăzută
sau cu incontinență moderată sau severă. 
- Oferă confort prin capacitatea de absorbție, senzația de uscat și igienă,
fiind un produs simplu de utilizat.
- Reduce uzarea rapidă a saunului/fotoliului rulant

23
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Centură de susţinere trunchi cu suport perineal
Accesorii fotolii rulante

Caracteristici
- centură abdominală pentru stabilizarea trunchiului, din material laminat
- suport perineal
- prevăzută cu sistem de reglare în funcție de necesități
- sistem de închidere prin agrafă sau magnetic

Beneficii
- Asigură o stabilitate ridicată a trunchiului
- Evită dezechilibrarea în timpul deplasării
- Împiedică alunecarea din fotoliul rulant
- Ușor și rapid de folosit
- Asigură un confort sporit

Indicații
- Se recomandă utilizarea centurii în cazul persoanelor care nu-și pot menține singure echilibrul în fotoliul rulant.

Cod Mărimi

AD 14 0 - 1

24
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Centură de susţinere trunchi
Accesorii fotolii rulante

Caracteristici
- centură abdominală pentru stabilizarea trunchiului, din material laminat
- prevazută cu sistem de reglare în funcție de necesități

Beneficii
- Asigură o stabilitate ridicată a trunchiului
- Evită dezechilibrarea în timpul deplasării
- Împiedică alunecarea din fotoliul rulant
- Ușor și rapid de folosit
- Asigură un confort sporit

Cod Mărimi

AD 13 0 - 1

25
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Centură de susţinere pelviană
Accesorii fotolii rulante

Caracteristici
- confectionată din neopren rezistent
- prevazută cu catarame de plastic pentru ajustare în funcție de necesități

Beneficii
- Asigură o poziționare corectă
- Permite o ajustare optimă datorită sistemului de reglare
- Sporește nivelul de siguranță

Indicații
- Se recomandă utilizarea centurii în cazul persoanelor care nu-și pot menține
  singure echilibrul în fotoliul rulant

Cod Mărimi

ADX 20 0

26
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Centură de susţinere toracică
Accesorii fotolii rulante

Caracteristici
- confecționată din neopren rezistent
- prevazută cu sistem de reglare in functie de necesitati

Beneficii
- Asigură o poziționare corectă a trunchiului
- Montare ușoară și reglare rapidă
- Asigură un suport dinamic în cazul mișcărilor spastice
- Crește nivelul de siguranță

Indicații
- Se recomandă utilizarea centurii în cazul persoanelor care nu-și pot menține
   singure echilibrul în fotoliul rulant
- Se recomandă utilizarea împreună cu centura de susținere pelviană ADX 20

Cod Mărimi

ADX 22 0

27
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Centură siguranță fotoliu rulant F402101
Accesorii fotolii rulante

28



Gamă variată pe www.medicalexpress.ro
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Bastoane Dispozitive ajutătoare de mers

Înălțime: 74-97 cm

Greutate: 760 g

Cod FS936

Baston metalic 3 picioare

Înălțime: 65-88 cm

Greutate: 780 g

Cod FS934

Baston metalic 4 picioare

16



Gamă variată pe www.medicalexpress.ro
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Bastoane Dispozitive ajutătoare de mers

Înălțime: 75-98 cm

Greutate: 330 g

Cod FS 9280 L

Baston de aluminiu
reglabil

Înălțime: 67-90 cm

Greutate: 340 g

Cod FS 939 L

Baston de aluminiu,
reglabil

Înălțime: 80-90 cm

Greutate: 370 g

Cod FS 927 L

Baston de aluminiu,
reglabil, pliabil

17
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Cârje cu sprijin Dispozitive ajutătoare de mers

Înălțime: -

Greutate: -

Cod FS 937L

 

Cârjă cu sprijin pe antebraț

Înălțime: -

Greutate: -

Cod FS 925 L

Cârjă cu sprijin subaxilar

18
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Cadre pliabile, pășitoare Dispozitive ajutătoare de mers

Înălțime: -

Greutate: -

Cod FS 913 L

 

Cârjă cu sprijin pe antebraț

Înălțime: -

Greutate: -

Cod FS 919 L

 

Cârjă cu sprijin pe antebraț

Tampon cauciuc baston: VENFS939

Tampon cauciuc cadru mers: VENFY919

Tampon cauciuc baston: VENFY925

Crampon gheaţă: VENFS581

Accesorii

19
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Înălțător vas WC
Produse de ingrijire la domiciliu și accesorii

Caracteristici
- scaun cu formă anatomică
- confecţionat din plastic ABS de înaltă calitate
- nivel de înălţare de 10 cm
- prevăzut cu decupaje faţă şi spate
- greutate maximă suportată: 200 kg

Avantaje și beneficii
- Compatibil cu toate tipurile de vase WC standard
- Instalare rapidă şi uşoară, fără a fi nevoie de alte instrumente suplimentare
- Uşor de transportat
- Asigură un nivel ridicat de igienă

Indicații
- Recomandat pentru înălţarea vasului WC

Cod Lungime Lățime Înălțime Greutate

TSE111 40 cm 37 cm 10 cm 1,4 kg
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Înălțător vas WC cu cotiere
Produse de ingrijire la domiciliu și accesorii

Caracteristici
- scaun cu formă anatomică
- confecţionat din plastic ABS de înaltă calitate
- reglabil pe 3 nivele de înălţare: 8, 12, 16 cm
- suport pentru braţe capitonat, rabatabil şi detaşabil
- prevăzut cu decupaje faţă şi spate
- greutate maximă suportată: 120 kg

Avantaje și beneficii
- Compatibil cu toate tipurile de vase WC standard
- Instalare rapidă şi uşoară, fără a fi nevoie de alte instrumente suplimentare
- Uşor de transportat
- Asigură un grad ridicat de igienă

Indicații
- Recomandat pentru înălţarea vasului WC

Cod Lungime Lățime Înălțime Greutate

TSE119 53,5 cm 49 cm 35,5 cm 4,7 kg
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Centură pentru imobilizarea gleznei la pat AD66
Produse de ingrijire la domiciliu și accesorii

Caracteristici
- Mărime unică
- Compusă din țesătură stratificată care asigură respirația și oferă confort
- Prindere și reglare ușoară prin cataramă și cârlig

Indicații
Sistem indicat pentru a limita mișcările gleznei în cazul pacienților
 care necesită imobilizare.
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Centură pentru încheietura mâinii pentru pat AD61
Produse de ingrijire la domiciliu și accesorii

Caracteristici
- Mărime unică
- Compus din polipropilenă reciclabilă și biodegradabilă și acoperit
   de un țesut de amortizare pentru a se evita rănirea încheieturii mâinii.
- Prindere și reglare ușoară prin cataramă și cârlig.

Indicații
Sistem indicat pentru a limita mișcările mâinilor la pacienții care necesită
imobilizare.
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Centură abdominală de fixare pentru pat
Produse de ingrijire la domiciliu și accesorii

Caracteristici
- Compusă din polipropilenă biodegradabilă și reciclabilă.
- Prindere și reglare ușoară prin cataramă și cârlig. 

Indicații
- Creat pentru pacienții care necesită imobilizare
- Oferă o mobilitate relativă
- Dă posibilitatea schimbării posturii și poziției corpului 

Cod Mărime Circumferință

AD51
M

L

60-100 cm

100-140 cm
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Scaun de baie reglabil pe înălţime 
Produse de ingrijire la domiciliu și accesorii

Caracteristici
- reglabil pe înălțime: 49-59 cm
- cadru metalic prevăzut cu scaun din material plastic rezistent
- ventuze antialunecare

Beneficii
- Conferă stabilitate și siguranță crescută
- Rezistent, durabil
- Adaptabil nevoilor personale

Indicații
- Recomandat a fi utilizat în timpul efectuarii băii pacienților cu dizabilități locomotorii

Cod Greutate

FS 792 4 kg
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Scaun de baie 
Produse de ingrijire la domiciliu și accesorii

Caracteristici
- Cadru metalic rezistent, prevăzut cu scaun din material plastic
- Adaptabil la cada de baie
- Prevăzut cu sistem de pivotare și suport brațe

Beneficii
- Conferă stabilitate și siguranță crescută
- Rezistent, durabil

Indicații
- Recomandat a fi utilizat în timpul efectuării băii pacientilor cu dizabilități locomotorii

Cod Greutate

FS 793 S 4.4 kg
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Scaun cu oliță
Produse de ingrijire la domiciliu și accesorii

Caracteristici
- cadru rezistent din aluminiu
- suport brațe încorporat
- prevăzut cu vas WC și colac capitonat
- reglabil pe înălțime: 45-55 cm
- ventuze antialunecare
- mărime unică (45 cm lățime șezut)

Beneficii
- Conferă stabilitate
- Siguranță crescută
- Rezistent, durabil
- Adaptabil nevoilor personale

Indicații
- Recomandat pacienților cu dizabilități locomotorii

Cod Greutate

FS 894L 3.5 kg
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Pat de spital PFS 3230WZ + Saltea FS 535  
Produse de ingrijire la domiciliu și accesorii

Caracteristici
- acționare electrică cu telecomandă, pentru 3 funcții
- sistem de blocare centralizată a roților
- cadru metalic din aluminiu
- balustrade laterale, detașabile, din aluminiu
- tăblii din lemn la cap și picioare
- somieră rabatabilă, acționată electric
- sistem de ridicare verticală cu elevator electric între 45 și 78 cm
- rabatarea somierei se poate face pâna la 80° la nivelul trunchiului
  și 40° la picioare
- greutate maximă suportată: 175 kg

Beneficii
- Rezistent, durabil
- Ușor de utilizat
- Confortabil
- Permite mobilizarea ușoară a pacienților

Indicații
- Recomandat a fi utilizat la domiciliu sau în unități medicale sau private

Cod

FS 894L
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