
 

  

 
Annex. Relació d’articles ortoprotètics que poden prescriure els metges 
especialistes en medicina familiar i comunitària de centres d’atenció primària, 
d’acord amb el Catàleg de prestació ortoprotètica vigent 

Cadires de rodes de propulsió manual* 

SRM 000A: Cadira de rodes manual no autopropulsable no plegable (rígida), amb reposabraços 
desmuntables i/o abatibles i reposapeus abatibles i regulables 

SRM 000B: Cadira de rodes manual no autopropulsable no plegable (rígida), amb reposabraços 
desmuntables i/o abatibles i reposapeus abatibles i regulables, per a usuaris de més de 130 kg 

SRM 010A: Cadira de rodes manual no autopropulsable plegable, amb reposabraços desmuntables i/o 
abatibles i reposapeus abatibles i regulables 

SRM 010B: Cadira de rodes manual no autopropulsable plegable, amb reposabraços desmuntables i/o 
abatibles i reposapeus abatibles i regulables, amb respatller reclinable 

SRM 010C: Cadira de rodes manual no autopropulsable plegable, amb reposabraços desmuntables i/o 
abatibles i reposapeus abatibles i regulables, per a usuaris de més de 130 kg 

SRM 030A: Cadira de rodes manual autopropulsable no plegable (rígida), amb reposabraços 
desmuntables i/o abatibles i reposapeus abatibles i regulables 

SRM 030B: Cadira de rodes manual autopropulsable no plegable (rígida), amb reposabraços 
desmuntables i/o abatibles i reposapeus abatibles i regulables, per a usuaris de més de 130 kg 

SRM 040A: Cadira de rodes manual autopropulsable i plegable, amb reposabraços desmuntables i/o 
abatibles i reposapeus abatibles i regulables 

SRM 040C: Cadira de rodes manual autopropulsable i plegable, amb reposabraços desmuntables i/o 
abatibles i reposapeus abatibles i regulables, per a usuaris de més de 130 kg 

 

Accessoris per a cadires de rodes per a persones amb patologies o discapacitats que els 
impedeixin la marxa funcional de forma permanent 

SRA 000G: Armilla de fixació 

SRA 000I: Cinturó de 4 punts 

SRA 000J: Cinturó o arnès pelvià 

SRA 000K: Cingles per a peus (parell) 

SRA 000L: Suport de fluid (unitat) 

SRA 010A: Reposacaps fix 

SRA 030C: Sistema doble amputat 

SRA 030E: Dispositiu per bombona d'oxigen 

SRA 030H: Allargador de fre 
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Productes de suport per caminar manejats pels dos braços* 

EAN 000A: Caminador fix regulable en alçada 

EAN 000B: Caminador plegable d’alçada regulable 

EAN 010A: Caminador de rodes davanteres i tacs posteriors, per a nens i adults 

EAN 010B: Caminador de rodes davanteres i tacs posteriors amb seient, per a nens i adults 

 

Productes de suport per a la prevenció de les úlceres per pressió (productes antidecúbits) 

ECJ 000A: Coixí per prevenir les úlceres per pressió, d’una sola peça de silicona, gel o altres materials, 
per a usuaris de cadires de rodes amb alt risc d’úlcera per pressió 

 

 
*Els articles que figuren dins de cadascun d’aquests apartats no es poden prescriure simultàniament. 

 

 


