
Tipuri de scaune rulante
şi echipament ajutător  

   



      Scaun rulant de tip activ 
 
 

Este  un scaun rulant de tip activ 
menit să contribuie la dobândirea 
independenŃei utilizatorului şi 
permite o manevrare mai comodă şi 
uşoară pentru utilizator. Scaunul 
este disponibil în diferite 
dimensiuni, atât pentru adulŃi cât şi 
pentru tineri.  
Scaunele sunt ansamblate şi 
personalizate individual în 
conformitate cu necesitatile 
fiecarui utilizator, de către personal 
calificat. 
  

 



Scaun rulant ortopedic

• Scaunul rulant Ortopedic
ofera posibilitatea unu
transfer facil.

• Serveste la deplasarea
persoanelor cu deficiente
locomotorii atat in interior 
cat si inexterior cu о
greutate corporala de pana
la 140 kg. 

• Conceput special pentru
confortul copiilor. 

• Suportul de picioare
vertical, special pentru
copii, ajuta la obtinerea unei
pozitii confortabile. 

Scaun rulant copii

Adulti

 



Scaune poziţionare pentru copii

Este recomandat copiilor cu 

dizabilitati locomotorii cu 

grad de mobilitate redus, 

este un scaun pliabil, dotat

cu centuri de siguranţă şi 

comod pentru utilizare. Este 

un scaun pliabil disponibil 

pentru diferite dimensiuni şi 

culori.

 



Scaune rulante SPORT

Tenis de câmp

Rugbi  

Baschet 

Curse  

 



Tricicluri

 



Scaune rulante cu acţionare electrică

 
 



Cadre de mers şi echipament ajutător



Date de contact din Moldova

• Misiunea Creştină de Binefacere "Armata Salvării“
Str. P.Movilă19 , Chişinău,
Tel:373 23 21 18, 23 79 72

• Societatea Invalizilor din Republica Moldova
Str. Cojocarilor 9, Chisinau
Tel: 373-22-244229

• Uniunea Bisericilor Creştine Evanghelice Baptiste din Moldova
Strada Serghei Lazo 27/2
tel: (+373-22) 29-67-01; fax: (+373-22) 29-33-30

• Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi
Reabilitare,
Ortopedie si Reabilitare
str. Romana, nr.1, MD-2005, mun. Chisinau, Republica Moldova
Tel.: 22-77-51 Fax.: 22-99-27 Inter cod (+373) 22
E-mail: anticamera@crepor.org, site: www.crepor.org

• Asociatia “MOTIVATIE” din Moldova
Phone: + 373 22 41 71 55 Fax: + 373 22 41 71 55
E-mail: office@motivation-md.org Site: www.motivation-md.org
Adresa: Str. Victoriei 1a Vadul lui Voda, Moldova

 
 



Date de contact din strainatate

• Fundatia Motivation Romania
Adresa: Str. Podisor Nr.1, loc. Buda, Com Cornetu, Jud Ilfov , Romania
Tel: +4021 4480242; +4021 4480242
Fax: +4021 4481107
Web site: www.motivation.ro

• Fabrica
Oras

de scaune rulante “ARTEM”
Kiev , Ucraina

Adresa 04050,st. Melnikova, 2/10

Sef Smal Stanislav Nikolaevich

Tel Date de contact

URL http://2305.ua.all-biz.info

• http://www.centru,mobilitate.ro
Str.Putna 24,Breaza

Jud Prahova,cod 105400
Tel /Fax :0244343748
Mobil : 0763238354

0731396431

Acest material poate fi copiat numai cu acordul în scris al autorului. 
ion.emilian@motivation-md.org 


