
Fotoliu rulant Dietz Caneo B, interior şi exterior 

Indicaţii: 

 Recomandat persoanelor cu dizabilităţi locomotorii. 

 Destinat utilizării atât în interiorul cât şi în exteriorul 

casei, spitalelor sau centrelor de reabilitare. 

Caracteristici: 

 antrenare manuală, pliabil 

 cadru rezistent, din oţel 

 suport braţe rabatabil 

 înălţime şezut reglabilă între 47 şi 50 cm 

 roţi spate cu cauciucuri pline si detaşabile prin simpla 6. apăsare 

a butucului central 

 suport picioare detaşabil, reglabil pe lungime 

 suport tălpi rabatabil 

 benzi reflectorizante spătar, catadioptri roţi 

Avantaje şi beneficii: 

 Rezistenţă crescută, destinat utilizării îndelungate atât în 

interiorul, cât şi în exteriorul locuinţei 

 Uşurinţă în asamblarea şi demontarea pieselor componente 

 Ocupă un spaţiu redus la depozitare 

 Confort sporit 

 Cauciucuri rezistente 

 Adaptabil caracteristicilor corporale individuale 

Denumirea şi tipul  

dispozitivului 

Cod           

dispozitiv 

Preţ/bucată 

RON, fără 

TVA 

Preţ/bucată 

RON, cu 

TVA 9% 

Diferența platită de asigurat fata de 

preţul de referinţă decontat de CNAS, 

conform Ordinul Nr.188 din 27.03.2013 

Fotoliu rulant cu 

antrenare manuală F051 

DIETZ 

Caneo B 

1159.32 RON 1263.66 RON 0 RON 



Fotoliu rulant Dietz Caneo B — Producător Dietz Reha - Germania 

Culoare Antracit 

Lăţime şezut (cm) 39 42 45 48 51 

Adâncime şezut (cm) 41/44 41/44 41/44 41/44 41/44 

Înălţime şezut (cm) 50 (47) 50 (47) 50 (47) 50 (47) 50 (47) 

Înălţime spătar (cm) 40 40 40 40 40 

Înălţime suport braţe (cm) 23 23 23 23 23 

Lăţime totală (cm) 59 62 65 68 71 

Înălţime totală (cm) 90 90 90 90 90 

Lungime totală (cm) 110 110 110 110 110 

Lungime fără suport picioare (cm) 81 81 81 81 81 

Lăţime la pliere (cm) 31 31 31 31 31 

Greutate maximă admisă (kg) 130 130 130 140 140 

Greutate (kg) 18.4 18.5 18.8 19.5 19.8 

Date tehnice: 



Fotoliu rulant Dietz FINT, de interior, cu oliţă 

Indicaţii: 
 Recomandat persoanelor cu dizabilităţi locomotorii. 

 Destinat utilizării în casă, spitale sau centre de rea-

bilitare, pe suprafeţe fără denivelări 

Caracteristici: 

 cadru rezistent, cromat 

 suport tălpi rabatabil 

 suport braţe rabatabil, tapiţat 

 şezut tapiţat prevăzut cu vas WC 

 suport picioare detaşabil 

 prevăzut cu 4 roţi mici, dintre care două cu sistem 

de blocare 

Avantaje şi beneficii: 

 Greutate redusă, uşor de utilizat 

 Ocupă un spaţiu redus la depozitare 

 Confort sporit 

 Adaptabil caracteristicilor corporale individuale 

Denumirea şi tipul  

dispozitivului 

Cod           

dispozitiv 

Preţ/bucată 

RON, fără 

TVA 

Preţ/bucată 

RON, cu 

TVA 9% 

Diferența platită de asigurat fata de preţul 

de referinţă decontat de CNAS, conform 

Ordinul Nr.188 din 27.03.2013 

Fotoliu rulant cu antrenare 

manuală F051, Dietz FINT, 

de interior, cu oliţă 

DIETZ 

FINT 

1159.32 RON 1263.66 RON 0 RON 



Fotoliu rulant Dietz FINT — Producător Dietz Reha - Germania 

Culoare Crom 

Lăţime şezut (cm) 46 

Adâncime şezut (cm) 42 

Înălţime şezut (cm) 50 

Înălţime suport braţe (cm) 26 

Lăţime totală (cm) 56 

Înălţime totală (cm) 83 

Lungime totală (cm) 96 

Greutate maximă admisă (kg) 120 

Greutate (kg) 14.2 

Date tehnice: 



Fotoliu rulant de interior (FS 681) 

Indicaţii: 

 Recomandat persoanelor cu dizabilităţi locomotorii 

 Destinat utilizării în casă, spitale sau centre de 

reabilitare, pe suprafeţe fără denivelări 

Caracteristici: 

 cadru rezistent, cromat 

 suport tălpi rabatabil 

 suport braţe rabatabil, tapiţat 

 şezut tapiţat prevăzut cu vas WC 

 suport picioare detaşabil 

 prevăzut cu 4 roţi mici, dintre care două cu sistem de 

blocare 

Avantaje şi beneficii: 

 Greutate redusă, uşor de utilizat 

 Ocupă un spaţiu redus la depozitare 

 Confort sporit 

 Adaptabil caracteristicilor corporale individuale 

Denumirea şi tipul  

dispozitivului 

Cod           

dispozitiv 

Preţ/bucată 

RON, fără 

TVA 

Preţ/bucată 

RON, cu 

TVA 9% 

Diferența platită de asigurat fata de preţul 

de referinţă decontat de CNAS, conform 

Ordinul Nr.188 din 27.03.2013 

Fotoliu rulant cu antrenare 

manuală F051, cu dispozitiv 

ataşare oliţă 

FS681 1159.32 RON 1263.66 RON 0 RON 



Fotoliu rulant de interior (FS 681) 

Date tehnice: 

Cod FS 681 

Lăţime totală 60 cm 

Lăţime şezut 45 cm 

Dimensiune roată spate 58 cm 

Dimensiune roată faţă 15 cm 

Înălţime totală 90 cm 

Greutate 19.6 kg 

Greutate maximă admisă 100 kg 



Fotoliu rulant rabatabil (FS 958 LBCGPY) 
Indicaţii: 

 Recomandat persoanelor cu dizabilităţi locomotorii 

 Recomandat pacienţilor tetraplegici 

Caracteristici: 

 antrenare manuală, pliabil, rabatabil 

 cadru rezistent, din aluminiu 

 suport braţe detaşabil 

 roţi spate pneumatice, cu spiţe din material foarte rezistent 

 suport spate rabatabil 

 roţi faţă cu cauciucuri pline 

 suport picioare rabatabil 

 suport tălpi rabatabil 

 tetieră reglabilă 

 prevăzut cu dispozitiv de blocare a roţilor la staţionare 

 suporturi laterale pentru susţinere 

 suport fixare şezut 

 centură de siguranţă 

 pernă de susţinere pentru gambe 

Avantaje şi beneficii: 

 Rezistenţă crescută, destinat utilizării îndelungate atât în interiorul, cât şi în exteriorul locuinţei 

 Uşurinţă în asamblarea şi demontarea pieselor componente 

 Ocupă un spaţiu redus la depozitare 

 Confort sporit 

 Cauciucuri rezistente 

 Adaptabil caracteristicilor corporale individuale 

 Greutate redusă, uşor de utilizat 

Denumirea şi tipul  

dispozitivului 

Cod dispozitiv Preţ/bucată 

RON, fără 

TVA 

Preţ/bucată 

RON, cu 

TVA 9% 

Diferența platită de asigurat fata de preţul 

de referinţă decontat de CNAS, conform 

Ordinul Nr.188 din 27.03.2013 

Fotoliu rulant rabatabil  FS 958 LBCGPY 1159.32 RON 1263.66 RON 0 RON 



Fotoliu rulant rabatabil (FS 958 LBCGPY) 

Date tehnice: 

Cod FS 958 LBCGPY 

Lăţime totală 52 cm 

Lăţime şezut 38 cm 

Dimensiune roată spate 40 cm 

Dimensiune roată faţă 15 cm 

Înălţime totală 118 cm 

Greutate 20.8 kg 

Greutate maximă admisă 75 kg 



Fotoliu rulant rabatabil (FS 985 LBGY) 
Indicaţii: 

 Recomandat persoanelor cu dizabilităţi locomotorii 

 Recomandat pacienţilor tetraplegici 

Caracteristici: 

 antrenare manuală, pliabil, rabatabil 

 cadru  rezistent, din aluminiu 

 suport braţe detasabil 

 roţi spate pneumatice, cu spiţe din material foarte rezistent 

 roţi faţă cu cauciucuri pline 

 suport picioare fix, incorporat în cadru 

 suport tălpi rabatabil 

 tetieră reglabilă 

 prevăzut cu dispozitiv  de blocare a roţilor la staţionare 

 suporturi laterale pentru susţinere 

 suport fixare şezut 

 centură de siguranţă 

Avantaje şi beneficii: 

 Rezistenţă crescută, destinat utilizării îndelungate atât în interiorul, cât şi în exteriorul locuinţei 

 Uşurinţă în asamblarea şi demontarea pieselor componente 

 Ocupă un spaţiu redus la depozitare 

 Confort sporit 

 Cauciucuri rezistente 

 Adaptabil caracteristicilor corporale individuale 

 Greutate redusă, uşor de utilizat 

Denumirea şi tipul  

dispozitivului 

Cod dispozitiv Preţ/bucată 

RON, fără 

TVA 

Preţ/bucată 

RON, cu 

TVA 9% 

Diferența platită de asigurat fata de preţul 

de referinţă decontat de CNAS, conform 

Ordinul Nr.188 din 27.03.2013 

Fotoliu rulant rabatabil  FS 985 LBGY 1159.32 RON 1263.66 RON 0 RON 



Date tehnice: 

Fotoliu rulant rabatabil (FS 985 LBGY) 

Cod FS 985 LBGY 

Lăţime totală 52 cm 

Lăţime şezut 38 cm 

Dimensiune roată spate 40 cm 

Dimensiune roată faţă 15 cm 

Înălţime totală 118 cm 

Greutate 18.3 kg 

Greutate maximă admisă 75 kg 



Fotoliu rulant rabatabil (FS 204 BJQ) 
Indicaţii: 

 Recomandat persoanelor cu dizabilităţi locomotorii 

 Recomandat pacienţilor tetraplegici 

Caracteristici: 

 antrenare manuală, rabatabil 

 cadru rezistent, din oţel 

 suport spate rabatabil 

 suport braţe  reglabil pe înălţime 

 roţi spate pneumatice, cu spiţe din material foarte rezistent 

 roţi faţă din poliuretan 

 suport picioare rabatabil 

 suport tălpi pliabil 

 tetieră reglabilă şi detaşabilă 

 prevăzut cu dispozitiv  de blocare a roţilor la staţionare 

 sistem de frânare şi blocare, pentru însoţitor 

 perne de susţinere pentru gambe 

Avantaje şi beneficii: 

 Rezistenţă crescută, destinat utilizării îndelungate atât în interiorul, cât şi în exteriorul locuinţei 

 Uşurinţă în asamblarea şi demontarea pieselor componente 

 Confort sporit 

 Cauciucuri rezistente 

 Adaptabil caracteristicilor corporale individuale 

 Uşor de utilizat 

Denumirea şi tipul  

dispozitivului 

Cod dispozitiv Preţ/bucată 

RON, fără 

TVA 

Preţ/bucată 

RON, cu 

TVA 9% 

Diferența platită de asigurat fata de preţul 

de referinţă decontat de CNAS, conform 

Ordinul Nr.188 din 27.03.2013 

Fotoliu rulant rabatabil  FS 204 BJQ 1159.32 RON 1263.66 RON 0 RON 



Date tehnice: 

Cod FS 204 BJ 

Lăţime totală 67 cm 

Lăţime şezut 46 cm 

Dimensiune roată spate 61 cm 

Dimensiune roată faţă 20 cm 

Înălţime totală 118 cm 

Greutate 38.4 kg 

Greutate maximă admisă 150 kg 

Fotoliu rulant rabatabil (FS 204 BJQ) 



Cârjă cu sprijin subaxilar (FS 925 L) 

Dimensiune S M L 

Cod 
FS 925 L

(S) 
FS 925 L

(M) 
FS 925 L

(L) 

Înălţime 95-115 cm 
115-135 

cm 
135-155 

cm 

Greutate 730 g 800 g 880 g 

aluminiu    

sprijin subaxilar    

Date tehnice: 

Produs asociat: Crampon gheaţă,  

Cod Produs FS 581 

Denumirea şi 
tipul  

dispozitivului 

Preț livrare                      
RON, fără TVA 

Preț livrare                      
RON, cuTVA 

Diferența platită de asigurat fata de preţul de 
referinţă decontat de CNAS, conform Ordinul 

Nr.188 din 27.03.2013 

Cod produs 
FS 925 L 

76.96 RON 83.89 RON 0 RON 

Indicaţii: 

1. In diferite deficiente locomotorii, fie ele efecte ale 

unor accidente, urmare a varstei inaintate, a unor 

probleme medicale, a unor anomalii genetice.                                                                                                               

2. Gama de mijloace de asistenta pentru reeducarea 

mersului.       

3. Dispozitivele de mers se prescriu pentru a asigura 

un grad cat mai mare de independenta pacientului in 

timpul activitatilor, spre exemplu in cazul necesitatii 

descarcarii totale/partiale a unui sau a ambelor mem-

bre inferioare, in anumite cazuri de instabilitate in 

mers sau pentru descarcarea postoperatorie a unui 

membru inferior. 



Cârjă cu sprijin pe antebraţ (UGS)  

- Producător Dietz Reha - Germania 

Date tehnice: 

Produs asociat: Crampon gheaţă, 

Cod Produs FS 581 

Cod UGS 

Înălţime 76-96 cm 

Greutate 1.2 kg 

aluminiu  

sprijin pe antebraţ  

Indicaţii: 

1. In diferite deficiente locomotorii, fie ele efecte ale unor acci-

dente, urmare a varstei inaintate, a unor probleme medicale, a 

unor anomalii genetice.                                                                                                               

2. Gama de mijloace de asistenta pentru reeducarea mersului.       

3. Dispozitivele de mers se prescriu pentru a asigura un grad 

cat mai mare de independenta pacientului in timpul activitati-

lor, spre exemplu in cazul necesitatii descarcarii totale/partiale 

a unui sau a ambelor membre inferioare, in anumite cazuri de 

instabilitate in mers sau pentru descarcarea postoperatorie a 

unui membru inferior. 

Denumirea şi 
tipul  

dispozitivului 

Preț livrare                      
RON, fără TVA 

Preț livrare                      
RON, cuTVA  

Diferența platită de asigurat fata de preţul 
de referinţă decontat de CNAS, conform 

Ordinul Nr.188 din 27.03.2013 

Cod produs  
UGS 

45.03 RON 49.09 RON 0 RON 



Cârjă cu sprijin pe antebraţ (FS 937L) 

Date tehnice: 

Produs asociat: Crampon gheaţă,  

Cod Produs FS 581 

Cod FS 937L 

Înălţime 96-119 cm 

Greutate 530 g 

aluminiu  

sprijin pe antebraţ  

Indicaţii: 

1. In diferite deficiente locomotorii, fie ele efecte ale unor acci-

dente, urmare a varstei inaintate, a unor probleme medicale, a 

unor anomalii genetice.                                                                                                               

2. Gama de mijloace de asistenta pentru reeducarea mersului.       

3. Dispozitivele de mers se prescriu pentru a asigura un grad 

cat mai mare de independenta pacientului in timpul activitati-

lor, spre exemplu in cazul necesitatii descarcarii totale/partiale 

a unui sau a ambelor membre inferioare, in anumite cazuri de 

instabilitate in mers sau pentru descarcarea postoperatorie a 

unui membru inferior. 

Denumirea şi 
tipul  

dispozitivului 

Preț livrare                      
RON, fără TVA 

Preț livrare                      
RON, cuTVA  

Diferența platită de asigurat fata de preţul de 
referinţă decontat de CNAS, conform Ordinul 

Nr.188 din 27.03.2013 

Cod produs  
FS 937L 

45.03 RON 49.09 RON 0 RON 



Cârjă cu sprijin pe antebraţ (FS 923L) 

Date tehnice: 

Produs asociat: Crampon gheaţă,  

Cod Produs FS 581 

Cod FS 923L 

Înălţime 86-117 cm 

Greutate 520 g 

aluminiu  

sprijin pe antebraţ  

Indicaţii: 

1. In diferite deficiente locomotorii, fie ele efecte ale unor acci-

dente, urmare a varstei inaintate, a unor probleme medicale, a 

unor anomalii genetice.                                                                                                               

2. Gama de mijloace de asistenta pentru reeducarea mersului.       

3. Dispozitivele de mers se prescriu pentru a asigura un grad 

cat mai mare de independenta pacientului in timpul activitati-

lor, spre exemplu in cazul necesitatii descarcarii totale/partiale 

a unui sau a ambelor membre inferioare, in anumite cazuri de 

instabilitate in mers sau pentru descarcarea postoperatorie a 

unui membru inferior. 

Denumirea şi 
tipul  

dispozitivului 

Preț livrare                      
RON, fără TVA 

Preț livrare                      
RON, cuTVA  

Diferența platită de asigurat fata de preţul de 
referinţă decontat de CNAS, conform Ordinul 

Nr.188 din 27.03.2013 
 

Cod produs  

FS 923L 

45.03 RON 49.09 RON 0 RON 



Cadru de mers pliabil (G-104) 

Date tehnice: 

Cod G104 

Înălţime 82-92cm 

Greutate 2.3 kg 

pliabil, reglabil  

Indicaţii: 

1. In diferite deficiente locomotorii, fie ele efecte ale unor acci-

dente, urmare a varstei inaintate, a unor probleme medicale, a 

unor anomalii genetice.                                                                                                               

2. Gama de mijloace de asistenta pentru reeducarea mersului.       

3. Dispozitivele de mers se prescriu pentru a asigura un grad 

cat mai mare de independenta pacientului in timpul activitati-

lor, spre exemplu in cazul necesitatii descarcarii totale/partiale 

a unui sau a ambelor membre inferioare, in anumite cazuri de 

instabilitate in mers sau pentru descarcarea postoperatorie a 

unui membru inferior. 

Denumirea şi 
tipul  

dispozitivului 

Preț livrare                      
RON, fără TVA 

Preț livrare                      
RON, cuTVA  

Diferența platită de asigurat fata de preţul 
de referinţă decontat de CNAS, conform 

Ordinul Nr.188 din 27.03.2013 

Cod produs  

G104 

157.02 RON 171.16 RON 0 RON 



Cadru de mers pliabil, păşitor (G201) 

Date tehnice: 

Cod G201 

Înălţime 82-92cm 

Greutate 2.7 kg 

pliabil, reglabil  

pasitor  

Indicaţii: 

1. In diferite deficiente locomotorii, fie ele efecte ale unor acci-

dente, urmare a varstei inaintate, a unor probleme medicale, a 

unor anomalii genetice.                                                                                                               

2. Gama de mijloace de asistenta pentru reeducarea mersului.       

3. Dispozitivele de mers se prescriu pentru a asigura un grad 

cat mai mare de independenta pacientului in timpul activitati-

lor, spre exemplu in cazul necesitatii descarcarii totale/partiale 

a unui sau a ambelor membre inferioare, in anumite cazuri de 

instabilitate in mers sau pentru descarcarea postoperatorie a 

unui membru inferior. 

Denumirea şi 
tipul  

dispozitivului 

Preț livrare                      
RON, fără TVA 

Preț livrare                      
RON, cuTVA  

Diferența platită de asigurat fata de 
preţul de referinţă decontat de CNAS, 
conform Ordinul Nr.188 din 27.03.2013 

Cod produs  

G201 

157.02 RON 171.16 RON 0 RON 



Cadru de mers pliabil, păşitor (FS 919L) 

Date tehnice: 

Cod FS 919L 

Înălţime 78-96 cm 

Greutate 2.4 kg 

pliabil  

păşitor  

Indicaţii: 

1. In diferite deficiente locomotorii, fie ele efecte ale unor acci-

dente, urmare a varstei inaintate, a unor probleme medicale, a 

unor anomalii genetice.                                                                                                               

2. Gama de mijloace de asistenta pentru reeducarea mersului.       

3. Dispozitivele de mers se prescriu pentru a asigura un grad 

cat mai mare de independenta pacientului in timpul activitati-

lor, spre exemplu in cazul necesitatii descarcarii totale/partiale 

a unui sau a ambelor membre inferioare, in anumite cazuri de 

instabilitate in mers sau pentru descarcarea postoperatorie a 

unui membru inferior. 

Denumirea şi 
tipul  

dispozitivului 

Preț livrare                      
RON, fără TVA 

Preț livrare                      
RON, cuTVA  

Diferența platită de asigurat fata de preţul de 
referinţă decontat de CNAS, conform Ordinul 

Nr.188 din 27.03.2013 

Cod produs  

FS 919L 

157.02 RON 171.16 RON 0 RON 



Date tehnice: 

Cod FS 913L 

Înălţime 78-96 cm 

Greutate 2.4 kg 

pliabil  

păşitor  

Cadru de mers pliabil, păşitor (FS 913L) 

Indicaţii: 

1. In diferite deficiente locomotorii, fie ele efecte ale 

unor accidente, urmare a varstei inaintate, a unor 

probleme medicale, a unor anomalii genetice.                                                                                                               

2. Gama de mijloace de asistenta pentru reedu-

carea mersului.       

3. Dispozitivele de mers se prescriu pentru a asig-

ura un grad cat mai mare de independenta pa-

cientului in timpul activitatilor, spre exemplu in ca-

zul necesitatii descarcarii totale/partiale a unui sau 

a ambelor membre inferioare, in anumite cazuri de 

instabilitate in mers sau pentru descarcarea post-

operatorie a unui membru inferior. 

Denumirea şi 
tipul  

dispozitivului 

Preț livrare                      
RON, fără TVA 

Preț livrare                      
RON, cuTVA  

Diferența platită de asigurat fata de preţul 
de referinţă decontat de CNAS, conform 

Ordinul Nr.188 din 27.03.2013 

Cod produs  

FS 913L 

157.02 RON 171.16 RON 0 RON 



Date tehnice: 

Cod FS 912L 

Înălţime 78-96 cm 

Greutate 2.8 kg 

pliabil  

păşitor  

Cadru de mers pliabil, păşitor (FS 912L) 

Indicaţii: 

1. In diferite deficiente locomotorii, fie ele efecte ale 

unor accidente, urmare a varstei inaintate, a unor 

probleme medicale, a unor anomalii genetice.                                                                                                               

2. Gama de mijloace de asistenta pentru reeducarea 

mersului.       

3. Dispozitivele de mers se prescriu pentru a asigura 

un grad cat mai mare de independenta pacientului in 

timpul activitatilor, spre exemplu in cazul necesitatii 

descarcarii totale/partiale a unui sau a ambelor mem-

bre inferioare, in anumite cazuri de instabilitate in 

mers sau pentru descarcarea postoperatorie a unui 

membru inferior. 

Denumirea şi 
tipul  

dispozitivului 

Preț livrare                      
RON, fără TVA 

Preț livrare                      
RON, cuTVA  

Diferența platită de asigurat fata de 
preţul de referinţă decontat de 

CNAS, conform Ordinul Nr.188 din 
27.03.2013 

Cod produs  

FS 912L 

157.02 RON 171.16 RON 0 RON 


