
- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому числі й 
після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості протезування; 
протезована кукса одного стегна при неможливості користування протезом; кукси обох стоп 
на рівні суглоба Шопара при неможливості користування ортопедичним взуттям) – за умов 
наявності ампутаційних дефектів або захворювань верхніх кінцівок; 
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох кісток 
гомілки; деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим 
болючим синдромом або різко вираженої згинальною або розгинальною контрактурою; – за 
умов наявності ампутаційних дефектів або захворювань верхніх кінцівок;
- Двосторонні кукси на будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного 
пальців; двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або 
тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції 
захоплення кистей і втримання предметів; контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у 
функціонально вигіднім положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох 
променезап`ясткових суглобах; 
- Анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним 
положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною поразкою 
суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій – за умов наявності 
ампутаційних дефектів або захворювань верхніх кінцівок; 
- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез; параліч обох або однієї нижньої 
кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижній кінцівки; виражені 
вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, таза й хребта). 
- Тетраплегія, значно виражений, виражений тетрапарез; триплегия, значно виражений, 
виражений трипарез – за умов наявності ампутаційних дефектів або захворювань верхніх 
кінцівок;
- Значно виражена атаксія; виражені амиостатические порушення; 
- Стійко виражені порушення функції кровообігу (недостатність кровообігу III ступені; 
хронічна артеріальна недостатність III ступені; хронічна венозна недостатність III ступені; 
слоновість обох нижніх кінцівок у стадії лімфодеми).
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання (дихальна недостатність III ступені).

- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють самостійно підтримувати положення 
«сидячі»;
- Захворювання, наслідки травм, уроджених дефектів хребта, таза, тазостегнових суглобів, 
головного й спинного мозку, що унеможливлюють сидіння.

КРІСЛА КОЛІСНІ З РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ, 
ЯКІ ПРИВОДЯТЬСЯ В РУХ 
СУПРОВОДЖУЮЧОЮ ОСОБОЮ

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Базові крісла колісні (Б1)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- 
- знімні підлокітники, 
- спинка - фіксована, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь

знімні підніжки, - 
- знімні підлокітники, 
- спинка - фіксована, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь

знімні підніжки, регулюються за кутом нахилу

Б1.2
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Крісла колісні з ручним керуванням,  
які приводяться в рух 
супроводжуючою особою

Додаткове оснащення
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ХМУВП “ВОЛЯ”

КК.1-5-1-8-2-5.9-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-2 (36 см) 
(модель АЛ.904.2.Н.36)
КК.1-5-1-8-2-5.9-5-6-2-1.2.3.7-5.9.17-7-6-2 (36 см)
(модель АЛ.904.2.П.36)
КК.1-5-1-8-2-5.9-5-6-2-1.2.3.4.7-10-7-6-3 (36 см)
(модель АЛ.904.2.Н.36Р)
КК.1-5-1-8-2-5.9-5-6-2-1.2.3.4.7-5.10.17-7-6-3 (36 см)
(модель АЛ.904.2.П.36Р)
КК.1-5-1-8-2-7.9-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-2 (42 см)
(модель АЛ.904.2.Н.42)
КК.1-5-1-8-2-7.9-5-6-2-1.2.3.7-5.9.17-7-6-2 (42 см)
(модель АЛ.904.2.П.42)
КК.1-5-1-8-2-7.9-5-6-2-1.2.3.4.7-10-7-6-3 (42 см)
(модель АЛ.904.2.Н.42Р)
КК.1-5-1-8-2-7.9-5-6-2-1.2.3.4.7-5.10.17-7-6-3 (42 см)
(модель АЛ.904.2.П.42Р)

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники  короткі
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється висота (у моделях з 
позначкою «Р» також регулюється кут нахилу підніжки)
Система опори тіла - фіксована 
Спинка - фіксована

                

Суцільна підставка під гомілки (моделі АЛ.904.2.Н.36, 
АЛ.904.2.П.36, АЛ.904.2.Н.42, АЛ.904.2.П.42)
Складові підставки під гомілки (моделі АЛ.904.2.Н.36Р, 
АЛ.904.2.П.36Р, АЛ.904.2.Н.42Р, АЛ.904.2.П.42Р)
Подушка на сидіння (моделі АЛ.904.2.П.36, 
АЛ.904.2.П.36Р, АЛ.904.2.П.42, АЛ.904.2.П.42Р)
Протиперекидний пристрій (моделі АЛ.904.2.П.36, 
АЛ.904.2.П.36Р, АЛ.904.2.П.42, АЛ.904.2.П.42Р)

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

АЛ.904.2.Н.36, АЛ.904.2.П.36, АЛ.904.2.Н.36Р, АЛ.904.2.П.36Р

АЛ.904.2.Н.42, АЛ.904.2.П.42, АЛ.904.2.Н.42Р, АЛ.904.2.П.42Р

475 885560 360 100
14,5-
16,5

300 195500

475 885630 420 100
15,0-
17,0

300 195500

Моделі з позначкою “Р” відносяться до підгрупи Б1.2

Примітка.

Підгрупа Б1.1
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Крісла колісні з ручним керуванням,  
які приводяться в рух 
супроводжуючою особою

Додаткове оснащення

ХМУВП “ВОЛЯ”

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники  короткі
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється висота (у моделях з 
позначкою «Р» також регулюється кут нахилу підніжки)
Система опори тіла - фіксована 
Спинка - фіксована

                

Суцільна підставка під гомілки (моделі АЛ.907.2.Н.36, 
АЛ.907.2.П.36, АЛ.907.2.Н.42, АЛ.904.7.П.42)
Складові підставки під гомілки (моделі АЛ.907.2.Н.36Р, 
АЛ.907.2.П.36Р, АЛ.907.2.Н.42Р, АЛ.907.2.П.42Р)
Подушка на сидіння (моделі АЛ.907.2.П.36, 
АЛ.907.2.П.36Р, АЛ.907.2.П.42, АЛ.907.2.П.42Р)
Протиперекидний пристрій (моделі АЛ.907.2.П.36, 
АЛ.907.2.П.36Р, АЛ.907.2.П.42, АЛ.907.2.П.42Р)

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

АЛ.907.2.Н.36, АЛ.907.2.П.36, АЛ.907.2.Н.36Р, АЛ.907.2.П.36Р

АЛ.907.2.Н.42, АЛ.907.2.П.42, АЛ.907.2.Н.42Р, АЛ.907.2.П.42Р

КК.1-5-1-8-2-5.10-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-3 (36 см)
(модель АЛ907.2.Н.36)
КК.1-5-1-8-2-5.10-5-6-2-1.2.3.7-5.9.17-7-6-3 (36 см)
(модель АЛ907.2.П.36)
КК.1-5-1-8-2-5.10-5-6-2-1.2.3.4.7-10-7-6-3 (36 см)
(модель АЛ907.2.Н.36Р)
КК.1-5-1-8-2-5.10-5-6-2-1.2.3.4.7-5.10.17-7-6-3 (36 см)
(модель АЛ907.2.П.36Р)
КК.1-5-1-8-2-7.10-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-3 (42 см)
(модель АЛ907.2.Н.42)
КК.1-5-1-8-2-7.10-5-6-2-1.2.3.7-5.9.17-7-6-3 (42 см)
(модель АЛ907.2.П.42)
КК.1-5-1-8-2-7.10-5-6-2-1.2.3.4.7-10-7-6-3 (42 см)
(модель АЛ907.2.Н.42Р)
КК.1-5-1-8-2-7.10-5-6-2-1.2.3.4.7-5.10.17-7-6-3 (42 см)
(модель АЛ907.2.П.42Р)

470 910570 360 100
15,5-
17,5

390 195510

470 910625 420 100
16,0-
18,0390 195510

Моделі з позначкою “Р” відносяться до підгрупи Б1.2

Примітка.

Підгрупа Б1.1
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- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез; параліч обох або однієї нижньої 
кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижній кінцівки; 
виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, таза й 
хребта). Тетраплегія, значно виражений, виражений тетрапарез; триплегия, значно 
виражений, виражений трипарез; значно виражені, виражені гіперкінетичні 
порушення; значно виражена атаксія; виражені амиостатичні порушення; 
- Стійко виражені порушення функції кровообігу (недостатність кровообігу III ступені; 
хронічна артеріальна недостатність III ступені; хронічна венозна недостатність III 
ступені; слоновість обох нижніх кінцівок у стадії лімфодеми).
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання (дихальна недостатність III 
ступені).
- Дитячій церебральний параліч (легкі та середньої важкості стадії)

Захворювання, наслідки травм, уроджених дефектів хребта, таза, тазостегнових 
суглобів, головного й спинного мозку, що унеможливлюють сидіння.

КРІСЛА КОЛІСНІ З РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ, 
ЯКІ ПРИВОДЯТЬСЯ В РУХ 
СУПРОВОДЖУЮЧОЮ ОСОБОЮ

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Базові крісла колісні підвищеної надійності (БН1)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

КК.1

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- 
- фіксовані підлокітники, 
- спинка - фіксована або регулюється за кутом нахилу, 
- система опори тіла - фіксована або регулюється за кутом нахилу, 
- матеріал рами - сталь або алюмінієвий сплав
- додаткове оснащення - тримачі для ніг 

фіксовані або знімні підніжки, 

БР1.1
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

НВЦ «Антей ЛТД»

Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється 
вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння знімне
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи,  
регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – регулюється кут нахилу до горизонтального 
положення

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

Крісла колісні з ручним керуванням,  
які приводяться в рух 
супроводжуючою особою

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс 
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

Підгрупа БН1.1

(kg)     

kg  kg  

КК.1-2-2-2-2-4.5-3-1-1-3.6-9.14.16-7-5-2-Д (34 см) 
(модель КДР-1030-1) 

Моделі КДР-1030-2 та КДР-1030-3 мають такі ж технічні характеристики, як і КДР-1030-1, 
але відносяться до підгрупи Р2.1 та відрізняються додатковим оснащенням

Підгрупа Р2.1

КК.1-2-2-2-2-4.5-3-1-1-3.6-8.9.12.13.14.16-7-5-2-Д 
КК.1-2-2-2-2-4.5-3-1-1-3.6-3.8.9.12.13.14.16-7-5-2-Д 

(34 см) (модель КДР-1030-2)
(34 см) (модель КДР-1030-3)

Додаткове оснащення Бічні упори для голови (тільки модель КДР-1030-3)
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачи для ніг
Задники-тримачі
Запобіжний пояс 
Знімна передня рукоятка для тримання

570 340 60 13,01000200
350-
380

440
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється 
вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння знімне
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи,  
регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – регулюється кут нахилу до горизонтального 
положення

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

Крісла колісні з ручним керуванням,  
які приводяться в рух 
супроводжуючою особою

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс 
Знімна передня рукоятка для тримання

Технічні характеристики

КК.1

(kg)     

kg  kg  

КК.1-2-2-2-2-4.3-2-1-1-3.6-9.14.16-7-5-2-Д (32 см) 
(модель КДР-1040-1)
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Моделі КДР-1040-2 та КДР-1040-3 мають такі ж технічні характеристики, як і КДР-1040-1, 
але відносяться до підгрупи Р2.1 та відрізняються додатковим оснащенням

Підгрупа Р2.1

Додаткове оснащення Бічні упори для голови (тільки модель КДР-1040-3)
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачи для ніг
Задники-тримачі
Запобіжний пояс 
Знімна передня рукоятка для тримання

КК.1-2-2-2-2-4.3-2-1-1-3.6-8.9.12.13.14.16-7-5-2-Д 
КК.1-2-2-2-2-4.3-2-1-1-3.6-3.8.9.12.13.14.16-7-5-2-Д

(32 см) (модель КДР-1040-2)
 (32 см) (модель КДР-1040-3)

НВЦ «Антей ЛТД»

550 320 50 10,51010200300 420

Підгрупа БН1.1
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Захворювання, наслідки травм, уроджених дефектів хребта, таза, тазостегнових 
суглобів, головного й спинного мозку, що унеможливлюють сидіння.

Крісла колісні з розширеними функціями (Р1)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- 
- знімні підлокітники, регулюються по висоті
- спинка - регулюється за кутом нахилу, 
- система опори тіла - регулюється за кутом нахилу, 
- матеріал рами - алюмінієвий сплав
- додаткове оснащення - підголівник, 

знімні підніжки, регулюється кут нахилу 

валик для збереження зазору між ногами, бічні 
упори для голови

Р1.1

- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез; параліч обох або однієї нижньої 
кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижній кінцівки; 
виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, таза 
й хребта). 
- Тетраплегія, значно виражений, виражений тетрапарез; триплегия, значно 
виражений, виражений трипарез; значно виражені, виражені гіперкінетичні 
порушення; значно виражена атаксія; виражені амиостатичні порушення; - 
- Стійко виражені порушення функції кровообігу (недостатність кровообігу III ступені; 
хронічна артеріальна недостатність III ступені; хронічна венозна недостатність III 
ступені; слоновість обох нижніх кінцівок у стадії лімфодеми).
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання (дихальна недостатність III 
ступені);
- Дитячій церебральний параліч (найбільш важкі стадії);
- Наслідки ураження хребта та спинного мозку, що не дають самостійно підтримувати 
тулуб у положенні «сидячі»; 
- Контрактури суглобів верхніх кінцівок у функціонально невигідних положеннях у 
сукупностями з вадами та дефектами нижніх кінцівок - у разі обладнання крісла 
колісного підлокітниками, що регулюються за висотою; 
- Міопатії та споріднені захворювання. 

КРІСЛА КОЛІСНІ З РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ, 
ЯКІ ПРИВОДЯТЬСЯ В РУХ 
СУПРОВОДЖУЮЧОЮ ОСОБОЮ
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Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 



Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Ортотехно»

Крісла колісні з ручним керуванням,  
які приводяться в рух 
супроводжуючою особою

Додаткове оснащення Підголівник
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Складові підставки під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

КК.1
Підгрупа Р1.1

КК.1-5-2-5-5-9.8-5-1-2-1.2.3.4.7-2.4.8.10.14.17-1-1.5-4 
(48 см) 
(модель ОККСА)

Підлокітники регулюються по висоті, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не 
втрачає можливість пересуватись на колесах 
Сидіння знімне    
Підлокітники короткі
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - знімна, регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

                

(kg)     

kg  kg  

520 1105595 485 100 25,0375 155460
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

Додаткове оснащення Підголівник
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій
Робоче гальмо

Технічні характеристики

Підгрупа Р1.1

(kg)     

kg  kg  

КК.1-4-1-5-5-5.5-4-1-2-1.2.3.7-2.4.8.9.14.17.18-1-1-3-Д 
(38 см) 
КК.1-4-1-5-5-5.7-4-1.9-2-1.2.3.7-2.4.8.9.14.17.18-1-1-3-Д 
(38 см)
(модель КкД-15)

Підлокітники регулюються по висоті, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не 
втрачає можливість пересуватись на колесах 
Сидіння знімне (

Підлокітники короткі
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, 
обертається, регулюється висота 
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - знімна

Сидіння та спинка не регулюються

   

додаткова функція: регулювання 
ефективної ширини сидіння - 410-440 мм (з кроком 10 
мм))

975540 380 75 19,0390 148370
465-
680

975540 380 75 19,2390 148415
465-
680

Крісла колісні з ручним керуванням,  
які приводяться в рух 
супроводжуючою особою
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Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

Крісла колісні з ручним керуванням,  
які приводяться в рух 
супроводжуючою особою

КК.1
Підгрупа Р1.1

КК.1-4-2-5-5-4.7-4-1-2-1.2.3.4.7-2.4.8.10.14.17-1-1.5-4-Д 
(32 см)  
КК.1-4-2-5-5-5.7-4-1-2-1.2.3.4.7-2.4.8.10.14.17-1-1.5-4-Д 
(36 см)
(модель КкД-16)

Конструктивні особливості 
моделі 

Додаткове оснащення Підголівник
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Складові підставки під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Підлокітники регулюються по висоті, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не 
втрачає можливість пересуватись на колесах 
Сидіння знімне    
Підлокітники короткі
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - знімна, регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
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Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

1120480 320 75 23,0375 153415
510
(780)

1120520 360 75 23,0375 153415
510
(780)
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Захворювання, наслідки травм, уроджених дефектів хребта, таза, тазостегнових 
суглобів, головного й спинного мозку, що унеможливлюють сидіння.

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Крісла колісні з розширеними функціями 
підвищеної надійності (Р2)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- 
- фіксовані підлокітники, 
- спинка - фіксована або регулюється за кутом нахилу, 
- система опори тіла - фіксована або регулюється за кутом нахилу, 
- матеріал рами - сталь або алюмінієвий сплав
- додаткове оснащення - 

 

фіксовані або знімні підніжки, 

валик для збереження зазору між ногами, бічні упори для 
голови, бічні упори для тіла та задники-тримачи

Р2.1

- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез; параліч обох або однієї нижньої 
кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижній кінцівки; 
виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, таза 
й хребта). 
- Тетраплегія, значно виражений, виражений тетрапарез; триплегия, значно 
виражений, виражений трипарез; значно виражені, виражені гіперкінетичні 
порушення; значно виражена атаксія; виражені амиостатические порушення; - 
- Стійко виражені порушення функції кровообігу (недостатність кровообігу III ступені; 
хронічна артеріальна недостатність III ступені; хронічна венозна недостатність III 
ступені; слоновість обох нижніх кінцівок у стадії лімфодеми).
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання (дихальна недостатність III 
ступені);
- Дитячій церебральний параліч (найбільш важкі стадії);
- Наслідки ураження хребта та спинного мозку, що не дають самостійно підтримувати 
тулуб у положенні «сидячі»; 
- Контрактури суглобів верхніх кінцівок у функціонально невигідних положеннях у 
сукупностями з вадами та дефектами нижніх кінцівок - у разі обладнання крісла 
колісного підлокітниками, що регулюються за висотою; 
- Міопатії та споріднені захворювання. 

КРІСЛА КОЛІСНІ З РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ, 
ЯКІ ПРИВОДЯТЬСЯ В РУХ 
СУПРОВОДЖУЮЧОЮ ОСОБОЮ
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється 
вручну
Крісло колісне у складеному положенні втрачає 
можливість пересуватися на колесах
Сидіння фіксоване                    
Підлокітники подовжені                          
Підніжка знімна, регулюється за висотою
Система опори тіла - фіксована
Спинка – регулюється кут нахилу до горизонтального 
положення

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

                

Крісла колісні з ручним керуванням,  
які приводяться в рух 
супроводжуючою особою

Додаткове оснащення Бічні упори для голови
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

КК.1
Підгрупа Р2.1

(kg)     

kg  kg  

КК.1-1-2-2-3-3.1-1-10-1-1.3-3.4.8.9.13.14-7-5-1-Д (30 см) 
(модель КДР-1010)

520 300 30 8,5930160260 350
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НВЦ «Антей ЛТД»
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється 
вручну
Крісло колісне у складеному положенні втрачає 
можливість пересуватися на колесах
Сидіння фіксоване                    
Підлокітники подовжені                          
Підніжка знімна, регулюється за висотою
Система опори тіла - фіксована
Спинка – регулюється кут нахилу до горизонтального 
положення

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

                

Додаткове оснащення Бічні упори для голови
Бічні упори для тіла
Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

Підгрупа Р2.1

(kg)     

kg  kg  

КК.1-2-2-2-3-4.2-2-10-1-1.3-3.4.8.9.13.14-7-5-2-Д (33 см)  
(модель КДР-1020)

550 330 50 13,81010200
270-
290

420

НВЦ «Антей ЛТД»

Крісла колісні з ручним керуванням,  
які приводяться в рух 
супроводжуючою особою
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

(регулюється вся система підтримки тіла)
Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється 
вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах
Сидіння знімне                                    
Підлокітники похилі                          
Підніжка з відкидною суцільною опорою для стопи, 
регулюється за висотою та кутом нахилу
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - фіксована

Кут між сидінням та спинкою незмінний 

Крісла колісні з ручним керуванням,  
які приводяться в рух 
супроводжуючою особою

Додаткове оснащення Валик для збереження зазору між ногами
Суцільна підставка під гомілки
Тримачі для ніг
Задники-тримачі
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

КК.1
Підгрупа Р2.1

(kg)     

kg  kg  

КК.1-8-0-2-2-3.3-2-1-3-3.4.6-8.9.12.13.14-1-6-2-Д (30 см)
(модель КДР-1050)
КК.1-8-0-2-2-5.5-3-1-3-3.4.6-8.9.12.13.14-1-6-2-Д (36 см) 
(модель КДР-1060)

570 300 50 13,0900310300 400

КДР-1050

600 360 60 15,21000310370 500

КДР-1060
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
ВІД ЗАДНІХ КОЛІС

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Базові крісла колісні (Б1)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому 
числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості 
протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування 
протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування 
ортопедичним взуттям); 
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох 
кісток гомілки при неможливості оперативного втручання;
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим 
болючим синдромом або різко вираженої згинальною або розгинальною 
контрактурою; 
- Анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним 
положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною 
поразкою суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох 
або однієї нижній кінцівки; 
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку і деформації обох нижніх кінцівок). 
- Контрактура або анкілоз в колінному суглобі до кута 90 градусів

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на 
будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців; 
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або 
тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують 
функції захоплення кистей і втримання предметів; 
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім 
положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах; 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподобний дефект особистості при 
шизофренії.
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють самостійно підтримувати тулуб у 
положенні «сидячі»;
- Порушення спинного мозку в області хребта та шийного відділу що не дають 
можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі».
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації 
- Порушення функцій органів дихання в стадії декомпенсації

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- 
- фіксовані або знімні підлокітники, 
- фіксована спинка, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь 

фіксовані підніжки, - 
- знімні підлокітники, 
- фіксована або відкидна спинка, 
- система опори тіла - фіксована або 
регулюється за кутом нахилу, 
- матеріал рами - сталь або алюмінієвий сплав

знімні підніжки, 
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Слайг-Медікал»

КК.2-5-1-2-2-5-5-6-1-3.7.9-9-7-6-3 (36 см)
КК.2-5-1-2-2-6-5-6-1-3.7.9-9-7-6-3 (39 см)
КК.2-6-1-2-2-7-5-6-1-3.7.9-9-7-6-3 (42 см)
КК.2-6-1-2-2-8-5-6-1-3.7.9-9-7-6-3 (45 см)
КК.2-0-1-2-2-9-5-6-1-3.7.9-9-7-6-3 (48 см)
(модель 874)

Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється 
вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи,  
регулюється за висотою, фіксована
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

КК.2

455605 360 18,5610 197555 100920

Підгрупа Б1.1
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455635 390 18,5610 197555 100920

455665 420 18,5610 197555 100920

455695 450 18,5610 197555 100920

455725 480 18,5610 197555 100920
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Ортотехно»

КК.2-5-1-2-2-5-3-6-1-3.7-5.9-7-6-2 (35 см) 
КК.2-5-1-2-2-7-4-6-1-3.7-5.9-7-6-2 (41 см)
КК.2-6-1-2-2-8-5-6-1-3.7-5.9-7-6-2 (46 см)
(модель ККСА)

Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється 
вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені                         
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, 
регулюється за висотою 
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

Підгрупа Б1.1

630

690

605 150 910570 350 13,0360

410 400

460 100400

60

75910

910

150

150

605

605 13,2

13,0

430

430

430
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Ортотехно»

КК.2-5-1-2-2-5-3-6-2-3.7-5.9-7-6-2 (35 см)
КК.2-5-1-2-2-7-4-6-2-3.7-5.9-7-6-2 (41 см) 
КК.2-6-1-2-2-8-5-6-2-3.7-5.9-7-6-2 (46 см)
(модель ККСАШ)

Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється 
вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники короткі                         
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, 
регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована  

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

КК.2
Підгрупа Б1.1
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Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

630

690

605 150 910570 350 13,0360

410 400

460 100400

60

75910

910

150

150

605

605 13,3

13,0

430

430

430
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Ортотехно»

КК.2-5-1-8-2-5-3-6-2.4-3.7-5.9.17-7-6-3 (38 см)
КК.2-5-1-8-2-5-3-6-2.4-2.3.7-5.9.17-7-6-3 (38 см)
КК.2-5-1-8-2-5-3-6-1-3.7-5.9.17-7-6-3 (38 см)
КК.2-5-1-8-2-5-3-6-1-2.3.7-5.9.17-7-6-3 (38 см) 
(модель ККС-01)
КК.2-5-1-8-2-7-4-6-2.4-3.7-5.9.17-7-6-3 (42 см)
КК.2-5-1-8-2-7-4-6-2.4-2.3.7-5.9.17-7-6-3 (42 см)
КК.2-5-1-8-2-7-4-6-1-3.7-5.9.17-7-6-3 (42 см)
КК.2-5-1-8-2-7-4-6-1-2.3.7-5.9.17-7-6-3 (42 см)
(модель ККС-02)
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-2.4-3.7-5.9.17-7-6-3 (46 см)
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-7-6-3 (46 см)
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-1-3.7-5.9.17-7-6-3 (46 см)
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-1-2.3.7-5.9.17-7-6-3 (46 см)
(модель ККС-03)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається 
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються 
або відкидаються
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, 
регулюється за висотою (або обертається та 
регулюється за висотою)
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована  

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

920580 380 17,0400

620 420 420

660 460 100420

50

17,0

17,2

75920

920

Підгрупа Б1.1

Деякі варіанти виконання моделей ККС-01, ККС-02 та ККС-03 відносяться до підгрупи Б1.2

Примітка.

(kg)     

kg  kg  

ККС-01

ККС-02

415

415

415150610

150610

150610

ККС-03
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Константа ЕКСПО»

КК.2-5-1-2-2-4-2-6-1-2.3.7-9.18-7-4-2-Д (35 см) 
(модель КДСА)

Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється 
вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається     
Підлокітники подовжені                         
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи,
обертається та регулюється за висотою
Система опори тіла - фіксована
Спинка - відкидна

Сидіння та спинка не регулюється 

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення

КК.2

Суцільна підставка під гомілки
Робоче гальмо

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

Підгрупа Б1.2

590 350 50 14,8300

У
Н

ІВ
Е

Р
С

А
Л

Ь
Н

І 
К

Р
ІС

Л
А

 К
О

Л
ІС

Н
І

390 860150610

24



Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Слайг-Медікал»

КК.2-5-1-8-5-4-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1-4-3 (35 см)
КК.2-5-1-8-5-5-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1-4-3 (38 см)
КК.2-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1-4-3 (41 см)
КК.2-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1-4-3 (44 см)
(модель 908)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. У складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається     
Підлокітники - короткі, опускаються або обертаються 
або відкидаються
Підніжка - знімна, з відкідною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - відкидна

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

Підгрупа Б1.2

485550 350 18,0610 149520 100945

485580 380 18,0610 149520 100945

485610 410 18,0610 149520 100945

485640 440 18,0610 149520 100945
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Слайг-Медікал»

КК.2-5-1-8-2-4-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (35 см)
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (38 см)
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (41 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (44 см)
(модель 909)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. У складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається     
Підлокітники - короткі, опускаються або обертаються 
або відкидаються
Підніжка - знімна, з відкідною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - відкидна

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

КК.2
Підгрупа Б1.2

470570 350 18,0610 197510 100945
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470600 380 18,0610 197510 100945

470630 410 18,0610 197510 100945

470630 440 18,0610 197510 100945
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Слайг-Медікал»

КК.2-4-1-8-2-4-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (35 см)
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (38 см)
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (41 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (44 см)
(модель 901)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається 
Підлокітники подовжені
Підніжка знімна, з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла - фіксована
Спинка - фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

Підгрупа Б1.2

350535 485 18,5610 192490 100885

380590 485 18,5610 192490 100885

410615 485 18,5610 192490 100885

440645 485 18,5610 192490 100885
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

КК.2-5-1-8-2-3-5-6-1-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (32 см)
КК.2-5-1-8-2-4-5-6-1-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (35 см)
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-1-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (38 см)
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-1-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (41 см)
КК.2-6-1-8-2-7-5-6-1-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (43 см)
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-1-1.2.3.7-5.9-7-6-3 (46 см)
(модель КкД-18)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники - подовжені
Підніжка - знімна, з відкідною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла - фіксована
Спинка - фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

КК.2
Підгрупа Б1.2

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

320 450555 19,5100185600 485 100900
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350 450582 19,5100185600 485 100900

380 450615 19,5100185600 485 100900

410 450640 19,5100185600 485 100900

430 450665 19,5100185600 485 100900

460 450695 19,5100185600 485 100900
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
ВІД ЗАДНІХ КОЛІС

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Базові крісла колісні підвищеної надійності (Б2)

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- фіксовані підніжки, 
- фіксовані підлокітники, 
- фіксована спинка, 
- система опори тіла - регулюється за 
кутом нахилу, 
- матеріал рами - сталь

- знімні підніжки, 
- знімні підлокітники, 
- фіксована або відкидна спинка, 
- система опори тіла - фіксована або 
регулюється за кутом нахилу, 
- матеріал рами - сталь або алюмінієвий сплав 
- додаткове оснащення - може бути оснащено 
задниками-тримачами

Б2.1 Б2.2

- знімні підлокітники, 
- знімна спинка, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь або алюмінієвий 
сплав 
- регулюється колісна база

- знімні підніжки, - знімні підніжки, 
- знімні підлокітники, 
- фіксована спинка, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь , 
- оснащені суцільногумовими або 
пневматичними передніми колесами

Б2.3 Б2.4

- знімні підлокітники, 
- знімна спинка, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь,
- регулюється колісна база,
- додаткове оснащення - маленькі колеса для пересування в приміщенні, жорстка 
вставка у сидіння, швидкознімні задні колеса

- знімні підніжки, 

Б2.5
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
ВІД ЗАДНІХ КОЛІС

Базові крісла колісні підвищеної надійності (Б2)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому 
числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості 
протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування 
протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування 
ортопедичним взуттям); 
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох 
кісток гомілки при неможливості оперативного втручання;
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим 
болючим синдромом або різко вираженої згинальною або розгинальною 
контрактурою; 
- Анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним 
положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною 
поразкою суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох 
або однієї нижній кінцівки; 
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок). 
- Контрактура або анкілоз в колінному суглобі до кута 90 градусів

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на 
будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців; 
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або 
тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують 
функції захоплення кистей і втримання предметів; 
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім 
положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах; 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподобний дефект особистості при 
шизофренії.
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють самостійно підтримувати тулуб у 
положенні «сидячі»;
- Порушення спинного мозку в області хребта та шийного відділу що не дають 
можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі».
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації 
- Порушення функцій органів дихання в стадії декомпенсації
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

КК.2-5-1-2-2-5-5-6-1-3.7-9-1-6-3 (38 см)
КК.2-5-1-2-2-6-5-6-1-3.7-9-1-6-3 (40 см)
КК.2-6-1-2-2-7-5-6-1-3.7-9-1-6-3 (42, 44 см)
КК.2-6-1-2-2-8-5-6-1-3.7-9-1-6-3 (46 см)
(модель 277)

Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється 
вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи,  
регулюється за висотою
Система опори тіла – регулюється кут нахилу
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

Підгрупа Б2.1

635 380 600 150530
485-
500

900 15,3100

655 400 600 150530
485-
500

900 15,3100

675 420 600 150530
485-
500

900 15,3100

695 440 600 150530
485-
500

900 15,3100

705 460 600 150530
485-
500

900 15,3100
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Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

КК.2
Підгрупа Б2.2
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-4-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3 (35 см)   
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3 (38 см)  
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3 (41 см)   
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3 (44 см)  
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3 (47 см)  
КК.2-0-1-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3 (50 см)
(модель Breezy 250)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

«Sunrise Medical», Іспанія

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

350560 195 100 17,0420 960
390-
450

610

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі

380590 195 100 17,0420 960
390-
450

610

410620 195 100 17,0420 960
390-
450

610

440650 195 100 17,0420 960
390-
450

610

470680 195 100 17,0420 960
390-
450

610

500710 195 100 17,0420 960
390-
450

610
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Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Підгрупа Б2.2

Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-4-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-3 (35 см)
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-3 (38 см)  
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-3 (41 см)   
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-3 (44 см)  
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-3 (47 см)  
КК.2-0-1-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-3 (50 см)
(модель Breezy 250Р)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – відкидна

Сидіння та спинка не регулюються

                

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

350560 195 100 17,5420 960
390-
450

610

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі

380590 195 100 17,5420 960
390-
450

610

410620 195 100 17,5420 960
390-
450

610

440650 195 100 17,5420 960
390-
450

610

470680 195 100 17,5420 960
390-
450

610

500710 195 100 17,5420 960
390-
450

610

«Sunrise Medical», Іспанія
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Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

КК.2
Підгрупа Б2.2
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-2 (35,5 см)
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-2 (38,5 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-2 (41,5 см)
КК.2-5-1-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-2 (44,5 см)
КК.2-6-1-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-2 (47,5 см)
КК.2-0-1-8-2-10-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-2 (50,5 см)
(модель Breezy 300)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

355560 195 100 13,7420 950
390-
450

610

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі

385590 195 100 13,7420 950
390-
450

610

415620 195 100 13,7420 950
390-
450

610

445650 195 100 13,7420 950
390-
450

610

475680 195 100 13,7420 950
390-
450

610

505710 195 100 13,7420 950
390-
450

610

«Sunrise Medical», Іспанія
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Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Підгрупа Б2.2

Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-2 (35,5 см)
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-2 (38,5 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-2 (41,5 см)
КК.2-5-1-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-2 (44,5 см)
КК.2-6-1-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-2 (47,5 см)
КК.2-0-1-8-2-10-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-2 (50,5 см)
(модель Breezy 300Р)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – відкидна

Сидіння та спинка не регулюються

                

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

355560 195 100 14,0420 950
390-
450

610

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі

385590 195 100 14,0420 950
390-
450

610

415620 195 100 14,0420 950
390-
450

610

445650 195 100 14,0420 950
390-
450

610

475680 195 100 14,0420 950
390-
450

610

505710 195 100 14,0420 950
390-
450

610

«Sunrise Medical», Іспанія
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Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

КК.2
Підгрупа Б2.2

Виробник:

ПП «ФОРВАРД-ОРТО»

Конструктивні особливості 
моделі Підлокітники регулюються по висоті, підніжка 

регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається 
Підлокітники короткі, відкидаються
Підніжка знімна, з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються
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Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:
КК.2-5-1-5-2-4-5-6-2.4-1.2.3.7-13.17-7-6-3 (34 см)
КК.2-5-1-5-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-13.17-7-6-3 (38 см)
КК.2-5-1-5-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-13.17-7-6-3 (42 см)
КК.2-6-1-5-2-8-5-6-2.4-1.2.3.7-13.17-7-6-3 (46 см)
КК.2-6-1-5-2-9-5-6-2.4-1.2.3.7-13.17-7-6-3 (48 см)
(модель SWC)

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

570555 195 100 19,5595340 490
960-
1045

595 380 100 19,5595570 195 490
960-
1045

635 420 100 19,5595570 195 490
960-
1045

675 460 100 19,5595570 195 490
960-
1045

Додаткове оснащення Задники-тримачі
Протиперекидний пристрій 

695 480 100 19,5595570 195 490
960-
1045
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

КП «НВК «Іскра»

КК.2-5-1-8-5-5-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-7-1-4 
КСІ-1-1М-1Б, КСІ-1-1М-1  

КК.2-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-7-1-4 
КСІ-1-1М-2Б, КСІ-1-1М-2, 

КСІ-1-1М-3Б, КСІ-1-1М-3
КК.2-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-7-1-4 

КСІ-1-1М-4Б, КСІ-1-1М-4  

(36,5 см)
(моделі )

(38,5; 40,5 см)
(моделі 

)
(42,5 см)

(моделі )

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не 
втрачає можливість пересуватися на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються 
або відкидаються                         
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – знімна  

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

КК.2
Підгрупа Б2.3

Технічні характеристики
(kg)     

kg  kg  

КСІ-1-1М-1Б, КСІ-1-1М-1

КСІ-1-1М-2Б, КСІ-1-1М-2

600 365 595 180 510 950 100 21,0400

1 У всіх моделей регулюється колісна база
2 Моделі КСІ-1-1М-1, КСІ-1-1М-2, КСІ-1-1М-3, КСІ-1-1М-4 по технічним характеристикам 
співпадают з моделями КСІ-1-1М-1Б, КСІ-1-1М-2Б, КСІ-1-1М-3Б, КСІ-1-1М-4Б відповідно, але 
відносяться до підгрупи Б2.5
Це обумовлено наявністю у них додаткових маленьких коліс для пересування в приміщенні, 
жорсткої вставки у сидіння та швидкознімних коліс

Примітка.
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КСІ-1-1М-3Б, КСІ-1-1М-3

620 385 595 180 510 950 100 21,0400

640 405 595 180 510 950 100 21,0400

КСІ-1-1М-4Б, КСІ-1-1М-4

660 425 595 180 510 950 100 21,0400
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:
КК.2-5-2-8-2-6-5-6-2.4-1.2.3.7-17-7-5-4 (40,5 см)
(модель КК.Х-1)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована (регулюється колісна 
база)
Спинка – регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

                

Харківське КЕПОП

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

405625 150 100 20,5590 855505590

Додаткове оснащення Протиперекидний пристрій

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

КК.2
Підгрупа Б.2.3
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Примітка: крісло колісне КК.Х-1 не постачається у 2013 році 



Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

КК.2-5-1-8-5-7-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-4 (41,5 см)
(модель КЛС)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не 
втрачає можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається 
Підлокітники короткі
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована  

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки

Підгрупа Б2.4

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

635 415 100 21,0935611 212430 510
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

КК.2-4-1-8-5-4-4-6-1-1.2.3.7-6.9-7-6-3-Д (33 см)
(модель КЛСД)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не 
втрачає можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається 
Підлокітники подовжені
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована  

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення

КК.2

Подушка на спинку
Суцільна підставка під гомілки

Підгрупа Б2.4

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

550 330 75 19,0860611 150430 540
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-7-6-3 (38 см) 
(модель КК-1-00)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-7-6-3 (42 см) 
(модель КК-1-01)
КК.2-5-1-8-2-8-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-7-6-3 (46 см) 
(модель КК-1-02)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається 
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються 
або відкидаються          
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, 
обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована  

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Підгрупа Б2.4

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики
(kg)     

kg  kg  

КК-1-00

КК-1-01

КК-1-02

480 935560 380 100 17,5611 212415

935480600 420 100 18,0611 212415

480 935640 460 100 18,0611 212415
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (38 см) 
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (40 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (42 см)
КК.2-6-1-8-2-7-5-6-3-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (44 см)
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-3-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (46 см)
(модель КІС-1)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники похилі
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

КК.2
Підгрупа Б2.4

380600 195 100 18,5425 1010540

400 195 100 18,5640 425 1010540

195 100 18,5660 420 425 1010540

440 195 100 18,5680 425 1010540

460 195 100 18,5700 425 1010540

Ця модель крісла колісного має пневматичні передні колеса

Примітка.
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
ВІД ЗАДНІХ КОЛІС

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Крісла колісні з розширеними функціями (Р1)

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- фіксовані підніжки, 
- фіксовані підлокітники, 
- фіксована спинка, 
- система опори тіла - регулюється за 
кутом нахилу, 
- матеріал рами - сталь
- додаткове оснащення - сидіння з 
гігієнічним отвором

- знімні підніжки, 
- знімні підлокітники, 
- фіксована або відкидна спинка, 
- система опори тіла - фіксована або регулюється за 
кутом нахилу, 
- матеріал рами - сталь або алюмінієвий сплав 
- додаткове оснащення - сидіння з гігієнічним 
отвором або робоче гальмо,
- модель розрахована на пацієнтів з масою до 125 кг

Р1.1 Р1.2

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому числі й 
після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості протезування; 
протезована кукса одного стегна при неможливості користування протезом; кукси обох стоп на 
рівні суглоба Шопара при неможливості користування ортопедичним взуттям); 
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох кісток гомілки 
при неможливості оперативного втручання; 
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим болючим 
синдромом або різко вираженої згинальною або розгинальною контрактурою; анкілоз або різко 
виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним положенням однієї або двох 
стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною поразкою суглобів нижніх кінцівок з 
вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї 
нижній кінцівки; 
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, таза й 
хребта. 
- Контрактури в колінному та гомілковостопному суглобі.
- Порушення функції сфінктерного апарату- за умов наявності гігієнічного отвору у кріслі 
колісному.
- Розгинальні контрактури у колінному суглобі – за умов наявності підніжки з регульованим 
кутом нахилу
- Розгинальні контрактури у гомілковостопному суглобі – за умов наявності опори стопи з 
регульованим кутом нахилу
- Сколіоз IV ступеню, кіфотичне захворювання хребта – за умов наявності знімної або відкидної 
спинки
- Контрактури суглобів верхніх кінцівок у функціонально невигідних положеннях у сукупностями 
з вадами та дефектами нижніх кінцівок у разі обладнання крісла колісного підлокітниками, що 
регулюються за висотою

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на будь-якому 
рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців; 
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість кисті 
та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення кистей і 
втримання предметів; 
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох 
плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах; 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням поведінки, 
різні типи деменцій; олігофреноподобний дефект особистості при шизофренії.
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють підтримувати положення «сидячі»;
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

КК.2-6-1-8-2-7-5-1.8-2.4-1.2.3.7-9-7-6-4 (44 см)
КК.2-0-1-8-2-8-5-1.8-2.4-1.2.3.7-9-7-6-4 (45 см)
(модель КтД-26-01)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння знімне з гігієнічним отвором
Підлокітники короткі, відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

КК.2
Підгрупа Р1.2

520690 440 21,0600 148510 100895

520705 450 21,0600 148510 100895
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Ортотехно»

КК.2-5-1-2-2-7-5-1.8-1-2.3.7-9-7-6-3 (44 см)
КК.2-5-1-2-2-7-5-1.8-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (44 см)
КК.2-5-1-2-2-7-5-1.8-1-3.7.9-9-7-6-3 (44 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-1.8-1-2.3.7-9-7-6-3 (44 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-1.8-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (44 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-1.8-1-3.7.9-9-7-6-3 (44 см)
(модель ОККСС-01) 
КК.2-5-1-2-2-8-5-1.8-1-2.3.7-9-7-6-3 (46 см)
КК.2-5-1-2-2-8-5-1.8-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (46 см)
КК.2-5-1-2-2-8-5-1.8-1-3.7.9-9-7-6-3 (46 см)
КК.2-5-1-8-2-8-5-1.8-1-2.3.7-9-7-6-3 (46 см)
КК.2-5-1-8-2-8-5-1.8-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (46 см)
КК.2-5-1-8-2-8-5-1.8-1-3.7.9-9-7-6-3 (46 см) 
(модель ОККСС-02) 

Підлокітники фіксовані або знімні або складані, 
підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння знімне з гігієнічним отвором
Підлокітники короткі, відкидаються
Підніжка - з відкидною складаною опорою стопи, 
обертається, регулюється за висотою (може бути 
знімною)
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки

Підгрупа Р1.2

Технічні характеристики
(kg)     

kg  kg  

ОККСС-01

ОККСС-02

595 440 500 100605 150 520 925 19,0

460 605 150 19,0100615 500 520 925
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

КК.2-5-1-8-2-4-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17.18-1-6-2 (34 см)
КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17.18-1-6-2 (37 см)
КК.2-5-1-8-2-6-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17.18-1-6-2 (40 см)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17.18-1-6-2 (42 см)
КК.2-6-1-8-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17.18-1-6-2 (44 см)
КК.2-6-1-8-2-8-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17.18-1-6-2 (46 см)
(модель КкД-06)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – регулюється кут нахилу
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій 
Робоче гальмо

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

КК.2
Підгрупа Р1.2

340 525565 15,0100150600 450 100150 885
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370 525595 15,0100150600 450 100150 885

400 525625 15,0100150600 450 100150 885

420 525645 15,0100150600 450 100150 885

440 525665 15,0100150600 450 100150 885

460 525685 15,0100150600 450 100150 885
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Слайг-Медікал»

КК.2-0-1-8-2-9-7-6-1.4-1.2.3.7-5.6.9.17-1-6-4 (49 см)
КК.2-0-1-8-2-10-7-6-1.4-1.2.3.7-5.6.9.17-1-6-4 (52 см)
(модель 951)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники подовжені, опускаються або 
обертаються або відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – регулюється кут нахилу
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій 

Підгрупа Р1.2

Технічні характеристики
(kg)     

kg  kg  

520705 490 22,0610 191580 >125930

520735 520 22,0610 191580 >125930
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

КК.2-5-1-8-4-4-5-10-3-3-5.9-1-4-2 (35 см) 
КК.2-5-1-8-4-5-5-10-3-3-5.9-1-4-2 (37 см)
КК.2-5-1-8-4-6-5-10-3-3-5.9-1-4-2 (39 см)
КК.2-6-1-8-4-6-5-10-3-3-5.9-1-4-2 (41 см)
КК.2-6-1-8-4-7-5-10-3-3-5.9-1-4-2 (43 см)
(модель КаД-19)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники похилі
Підніжка - регулюється за висотою
Система опори тіла – регулюється кут нахилу
Спинка – відкидна

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

КК.2
Підгрупа Р1.2

350 515610 12,0100100590 400 100830
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370 515630 12,0100100590 400 100830

390 515650 12,0100100590 400 100830

410 515670 12,0100100590 400 100830

430 515690 12,0100100590 400 100830
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
ВІД ЗАДНІХ КОЛІС

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Крісла колісні з розширеними функціями підвищеної 
надійності (Р2)

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- знімні підніжки, 
- знімні підлокітники, 
- фіксована спинка, 
- система опори тіла - регулюється 
за кутом нахилу, 
- матеріал рами - сталь або 
алюмінієвий сплав

- знімні підніжки, 
- знімні підлокітники, 
- фіксована або знімна спинка, 
- система опори тіла - фіксована або регулюється за кутом 
нахилу та по вертикалі, 
- матеріал рами - сталь
- колісна база - фіксована або регулюється за кутом нахилу

Р2.1 Р2.2

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому числі й 
після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості протезування; 
протезована кукса одного стегна при неможливості користування протезом; кукси обох стоп на 
рівні суглоба Шопара при неможливості користування ортопедичним взуттям); 
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох кісток гомілки 
при неможливості оперативного втручання; 
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим болючим 
синдромом або різко вираженої згинальною або розгинальною контрактурою; анкілоз або різко 
виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним положенням однієї або двох 
стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною поразкою суглобів нижніх кінцівок з 
вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї 
нижній кінцівки; 
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, таза й 
хребта. 
- Контрактури в колінному та гомілковостопному суглобі.
- Порушення функції сфінктерного апарату- за умов наявності гігієнічного отвору у кріслі 
колісному.
- Розгинальні контрактури у колінному суглобі – за умов наявності підніжки з регульованим 
кутом нахилу
- Розгинальні контрактури у гомілковостопному суглобі – за умов наявності опори стопи з 
регульованим кутом нахилу
- Сколіоз IV ступеню, кіфотичне захворювання хребта – за умов наявності знімної або відкидної 
спинки
- Контрактури суглобів верхніх кінцівок у функціонально невигідних положеннях у сукупностями 
з вадами та дефектами нижніх кінцівок у разі обладнання крісла колісного підлокітниками, що 
регулюються за висотою

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на будь-якому 
рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців; 
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість 
кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення 
кистей і втримання предметів; 
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох 
плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах; 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням поведінки, 
різні типи деменцій; олігофреноподобний дефект особистості при шизофренії.
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють підтримувати положення «сидячі»;
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

К.2-5-1-8-5-5-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3 (38 см)
(модель ККСК)
КК.2-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3 (42 см) 
(модель ККСК-01)
КК.2-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3 (46 см) 
(модель ККСК-02)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не 
втрачає можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються 
або відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – регулюється висота та кут 
нахилу
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

КК.2
Підгрупа Р2.1

Технічні характеристики
(kg)     

kg  kg  

ККСК

ККСК-01

ККСК-02

500 935580 380 100 18,0611 150410

620 420 611 150410

660 460 611 150415

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій 
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500 935 100 18,0

500 935 100 18,0
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-1.2-6-3 (38 см)
(модель КК)
КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-1.2-6-3 (42 см)
(модель КК-01)
КК.2-5-1-8-2-8-5-6-2.4-2.3.7-5.9.17-1.2-6-3 (46 см)
(модель КК-02)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються 
або відкидаються
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи,  
обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – регулюється висота та кут 
нахилу
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Підгрупа Р2.1

Технічні характеристики
(kg)     

kg  kg  

КК

КК-01

КК-02

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій 

500 945565 380 100 17,5611 150395

605 420 100 18,0611 150395

645 460 100 18,0611 150395

500 945

500 945
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

КК.2-5-1-5-5-5-5-6-2-3.7-9.17-1.2.3-6-3 (38 см)
КК.2-5-1-5-5-6-5-6-2-3.7-9.17-1.2.3-6-3 (40 см)
КК.2-6-1-5-5-7-5-6-2-3.7-9.17-1.2.3-6-3 (42 см)
(модель 128)

Підлокітники регулюються по висоті, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не 
втрачає можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники короткі
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи,  
обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – регулюється висота, положення 
по горизонталі та кут нахилу
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

КК.2
Підгрупа Р2.1

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій 

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

400630 140 100 18,0600380 450 830

650 400 100 18,0600400 140 450 830

670 420 100 18,0600400 140 450 830
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Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

КК.2
Підгрупа Р2.1

Виробник:

ПП «ФОРВАРД-ОРТО»

Конструктивні особливості 
моделі Підлокітники регулюються по висоті, підніжка 

регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається 
Підлокітники короткі, відкидаються
Підніжка знімна, з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла – регулюється кут нахилу 
(регулюється колісна база)
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються
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Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:
КК.2-5-1-5-2-4-5-6-2.4-1.2.3.7-5.13.17-1-6-3 (34 cм)
КК.2-5-1-5-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-5.13.17-1-6-3 (38 cм)
КК.2-5-1-5-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.13.17-1-6-3 (42 cм)
КК.2-6-1-5-2-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.13.17-1-6-3 (46 см)
(модель AWC)

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

565560 195 100 17,5590340 490
955-
1035

600 380 100 17,5590565 195 490
955-
1035

640 420 100 17,5590565 195 490
955-
1035

680 460 100 17,5590565 195 490
955-
1035

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Задники-тримачі
Протиперекидний пристрій 
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

КП «НВК «Іскра»

КК.2-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.2.3.7-9.15.17-7-1-4 (38,5 см) 
(моделі КСІ-1-1 «Іскра», КСІ-1 «Іскра»)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не 
втрачає можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються або 
обертаються або відкідаються   
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – знімна

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Підгрупа Р2.2

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Приставний столик
Протиперекидний пристрій 

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

510 950620 385 100 22,0595420 180
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Примітка: крісло колісне КСІ-1 «Іскра» не постачається у 2013 році 



Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

КК.2-5-1-8-5-7-5-1.8-1-1.2.3.7-9-7-6-4 (41,5 см)
(модель КЛСТ)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбіоне. Крісло колісне у складеному положенні не 
втрачає можливість пересуватись на колесах 
Сидіння знімне з гігієнічним отвором
Підлокітники подовжені
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи,  обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

КК.2
Підгрупа Р2.2

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

635 415 100 23,0935611 212430 510
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

КК.2-5-1-8-5-5-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-1.2-6-3 (38 см)
(модель ККСН)
КК.2-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-1.2-6-3 (42 см)
(модель ККСН-01)
КК.2-6-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17-1.2-6-3 (46 см)
(модель ККСН-02)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не 
втрачає можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються 
або відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи,  обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – регулюється висота та кут 
нахилу
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Підгрупа Р2.2

Технічні характеристики
(kg)     

kg  kg  

ККСН

ККСН-01

ККСН-02

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій 

430-
510

430-
510

880-
960

880-
960

880-
960

580 380 100 18,0611 150415

430-
510

620 420 100 18,0611 150415

670 460 100 18,0611 150415

Ці моделі крісел колісних постачаються з сидінням-носилками

Примітка.
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

КП «НВК «Іскра»

КК.2-5-1-8-5-5-5-6-2.4-1.2.3.7-1.5.9.15.17-7-1-4 
(модель КСІ-1-1М-1Л) 
КК.2-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.2.3.7-1.5.9.15.17-7-1-4 

(моделі КСІ-1-1М-2Л, КСІ-1-1М-3Л) 

(36,5 см)

(38,5; 
40,5 см)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не 
втрачає можливість пересуватися на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники короткі, опускаються або обертаються 
або відкидаються                         
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – знімна  

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Подовжувач спинки
Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Приставний столик
Протиперекидний пристрій

КК.2
Підгрупа Р2.2

Моделі КСІ-1-1М-1Л, КСІ-1-1М-2Л, КСІ-1-1М-3Л додатково обладнані маленькими колесами 
для пересування в приміщенні, жорсткою вставкою у сидіння, швидкознімними колесами, 
пневматичними передніми колесами

Примітка.
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Технічні характеристики
(kg)     

kg  kg  

КСІ-1-1М-1Л

КСІ-1-1М-2Л

600 365 595 190 510 950 100 22,0400

КСІ-1-1М-3Л

620 385 595 190 510 950 100 22,0400

640 405 595 190 510 950 100 22,0400
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
ВІД ЗАДНІХ КОЛІС

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Активні базові крісла колісні (АБ1)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох гомілок або стегна та гомілки, у 
тому числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості 
протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування 
протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування 
ортопедичним взуттям, кукси обох стегон*); 
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох 
кісток гомілки при неможливості оперативного втручання; 
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим 
болючим синдромом або різко вираженої згинальною або розгинальною до 90° 
контрактурою; анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів 
с порочним положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з 
переважною поразкою суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох 
або однієї нижній кінцівки; 
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, 
тазу). 
- Збережена або компенсаторно розвинена функція верхніх кінцівок

Примітка: перед видачею активного крісла колісного необхідно обов'язкове 
інструктування щодо правил користування 

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- 
висотою), 
- знімні підлокітники, 
- фіксована спинка, 
- система опори тіла - фіксована 
(регулюється колісна база), 
- матеріал рами - сталь 

фіксовані підніжки (регулюються за 

АБ1.1

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на 
будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців; 
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або 
тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують 
функції захоплення кистей і втримання предметів; 
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, 
в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах; 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподобний дефект особистості при 
шизофренії.
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють підтримувати положення «сидячі»;
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.

- 
висотою), 
- знімні підлокітники, 
- спинка - регулюється за кутом нахилу, 
- система опори тіла - фіксована 
(регулюється колісна база), 
- матеріал рами - сталь або титановий сплав

фіксовані підніжки (регулюються за 

АБ2.1

Активні базові крісла колісні підвищеної надійності (АБ2)

КК.2
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Ортотехно»

Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну
Розбірне 
Сидіння фіксоване    
Підлокітники похилі                         
Підніжка регулюється за висотою 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - відкидна

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну 

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

КК.2
Підгрупа АБ1.1

КК.2-5-2-8-4-4-2-10-3-3-9.14.17-7-4-2А (34 см)
КК.2-5-2-8-4-5-4-10-3-3-9.14.17-7-4-2А (36 см)
КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3-3-9.14.17-7-4-2А (38 см)
(модель ККА)
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне 
Сидіння фіксоване    
Підлокітники похилі                         
Підніжка регулюється за висотою 
Система опори тіла - фіксована (регулюється колісна 
база)
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну 

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

Підгрупа АБ2.1

КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3-3-9-7-5-2А (36, 38 см) 
КК.2-5-2-8-4-6-5-10-3-3-9-7-5-2А (40 см)
(модель 201)

580 360 385 100 11,5

600 380 385

620 400 385

600 125 470 830

100 11,5600 125 470 830

100 11,5600 125 470 830
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

КП «НВК «Іскра»

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне 
Сидіння фіксоване    
Підлокітники похилі                         
Підніжка регулюється за висотою 
Система опори тіла - фіксована (регулюється колісна 
база)
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну 

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Подовжувач спинки, подушка на сидіння (моделі 
КСІ-1-2-1(2,3)«Іскра»)
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

КК.2
Підгрупа АБ2.1

КК.2-5-2-8-4-4-5-10-3-3-9.17-7-5-2А (34 см)
(модель КСІ-1-2-1Б «Іскра»
КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3-3-9.17-7-5-2А (36, 38 см)
(модель КСІ-1-2-2Б «Іскра», 
модель КСІ-1-2-3Б «Іскра»)
КК.2-5-2-8-4-4-5-10-3-3-1.5.9.17-7-5-3А (34 см)
(модель КСІ-1-2-1«Іскра»)
КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3-3-1.5.9.17-7-5-3А (36, 38 см)
(модель КСІ-1-2-2 «Іскра», 
модель КСІ-1-2-3 «Іскра»)
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Технічні характеристики
(kg)     

kg  kg  

КСІ-1-2-1Б

КСІ-1-2-2Б

КСІ-1-2-3Б

КСІ-1-2-1

КСІ-1-2-2

КСІ-1-2-3

410 590 120 480 875 100 15,0575 340

595 360 410 590 120 480 875 100 15,0

615 380 410 590 120 480 875 100 15,0

575 340 535 590 120 460 910 100 15,4

595 360 535 590 120 460 910 100 15,4

615 380 535 590 120 460 910 100 15,4
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне 
Сидіння фіксоване    
Підлокітники похилі                         
Підніжка регулюється за висотою
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

Підгрупа АБ2.1

КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3-3-9-1-5-2А
(модель Flaer 19)

ТОВ «Танта Плюс»

11,4100124595605 380 520 443 792
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
ВІД ЗАДНІХ КОЛІС

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Активні крісла колісні з розширеними функціями 
підвищеної надійності (АР1)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох гомілок або стегна та гомілки, у 
тому числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при 
неможливості протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості 
користування протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості 
користування ортопедичним взуттям); 
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох 
кісток гомілки при неможливості оперативного втручання; 
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим 
болючим синдромом або різко вираженої згинальною або розгинальною 
контрактурою; анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних 
суглобів с порочним положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з 
переважною поразкою суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох 
або однієї нижній кінцівки; 
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, 
таза й хребта). 
- Розгинальні контрактури у гомілковостопному суглобі – за умов наявності опори 
стопи з регульованим кутом нахилу
- Сколіоз IV ступеню, кіфотичне захворювання хребта – за умов наявності знімної або 
відкидної спинки
- Збережена або компенсаторно розвинена функція верхніх кінцівок

КК.2

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- 
нахилу опори стопи), 
- знімні підлокітники, регулюються за 
висотою,
- фіксована спинка, 
- система опори тіла - регулюється за кутом 
нахилу по вертикалі та по горизонталі, 
- матеріал рами - сталь 

знімні підніжки (регулюються за кутом 

АР1.1

- 
висотою та кутом нахилу опори стопи), 
- знімні підлокітники, регулюються по 
горизонталі,
- спинка - відкидна, регулюється за кутом 
нахилу, 
- система опори тіла - фіксована 
(регулюється колісна база), 
- матеріал рами - сталь 

фіксовані підніжки (регулюються за 

АР1.2

- 
- знімні підлокітники, регулюються по висоті,
- спинка - фіксована або регулюється за кутом нахилу, 
- система опори тіла - фіксована (регулюється колісна база) або регулюється за кутом 
нахилу та по висоті, 
- матеріал рами - сталь або алюмінієвий сплав 

фіксовані або знімні підніжки (регулюються за висотою та кутом нахилу опори стопи), 

АР1.3
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
ВІД ЗАДНІХ КОЛІС

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Активні крісла колісні з розширеними функціями 
підвищеної надійності (АР1)

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на 
будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців; 
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або 
тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують 
функції захоплення кистей і втримання предметів; 
- контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім 
положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах; 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподобний дефект особистості при 
шизофренії.
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють підтримувати положення «сидячі»;
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.

№

КК.2

У
Н

ІВ
Е

Р
С

А
Л

Ь
Н

І 
К

Р
ІС

Л
А

 К
О

Л
ІС

Н
І

75



Конструктивні особливості 
моделі 

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Підлокітники регулюються за висотою, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. У складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники похилі                         
Підніжка - знімна з відкидною суцільною опорою 
стопи, яка регулюється за кутом нахилу, обертається 
та регулюється за висотою
Cистема опори тіла - регулюється за висотою та по 
горизонталі, регулюється кут нахилу
Cпинка - фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

Підгрупа АР1.1

КК.2-4-1-5-5-2-2-6-3-1.2.3.5.6-9.17-1.2.3-6-2А-Д 
(28 см) 
КК.2-4-1-5-5-3-2-6-3-1.2.3.5.6-9.17-1.2.3-6-2А-Д 
(30, 32 см)
КК.2-5-1-5-5-4-2-6-3-1.2.3.5.6-9.17-1.2.3-6-2А-Д 
(34 см)
КК.2-5-1-5-5-5-4-6-3-1.2.3.5.6-9.17-1.2.3-6-2А-Д 
(36 см)
(модель 124)

500 280 50 14,5
300
320

600 125 920
386-
410

520 300 50 15,0
300
360

600 125 920
386-
410

560 340 50 15,5
340
380

600 125 920
386-
410

600 360 75 15,5
360
380

600 125 920
386-
410

580 340 50 15,5340
380

600 125 920
386-
410

540 320 50 15,0
300
360

600 125 920
386-
410

Виробник:

ПАТ «Завод «Артемзварювання»
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Підлокітники регулюються за висотою, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. 
Сидіння регулюється за висотою та по горизонталі, 
регулюється кут нахилу
Підлокітники похилі                         
Підніжка - регулюється за висотою, регулюється опора 
стопи
Cистема опори тіла - фіксована
Cпинка - регулюється за висотою та кутом нахилу

Сидіння та спинка регулюються вручну

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

КК.2
Підгрупа АР1.1

КК.2-5-5-5-4-2-2-2.3.4-3-3.5-9.17-7-2.5-2А-Д (26,5; 
28,5 см) 
КК.2-5-5-5-4-3-2-2.3.4-3-3.5-9.17-7-2.5-2А-Д (30,5 см) 
(модель 120)

14,5390

1060

1060590 265 50570 150320

390610 285 50570 150320 14,5

390 1060630 305 50570 150320 14,5

У
Н

ІВ
Е

Р
С

А
Л

Ь
Н

І 
К

Р
ІС

Л
А

 К
О

Л
ІС

Н
І

77



Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється 
вручну
Розбірне.
Сидіння фіксоване
Підлокітники похилі, регулюються по горизонталі                        
Підніжка - регулюється за висотою
Cистема опори тіла - фіксована (регулюється колісна база)
Cпинка - відкидна, регулюється за кутом нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Подовжувач спинки
Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Підгрупа АР1.2

КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3.5-3-1.5.9.14.17-7-4.5-2А (36 см) 
(модель Стимул)
КК.2-5-2-8-4-6-5-10-3.5-3-1.5.9.14.17-7-4.5-2А (39 см) 
(модель Стимул-01)
КК.2-5-2-8-4-7-5-10-3.5-3-1.5.9.14.17-7-4.5-2А (42 см)
(модель Стимул-02)
КК.2-5-2-8-4-5-5-10-3.5-3-1.5.9.14.17-7-4.5-3А (36 см) 
(модель Стимул-1)
КК.2-5-2-8-4-6-5-10-3.5-3-1.5.9.14.17-7-4.5-3А (39 см) 
(модель Стимул-1-01)
КК.2-6-2-8-4-7-5-10-3.5-3-1.5.9.14.17-7-4.5-3А (42 см)
(модель Стимул-1-02)

450 1030610 360 100 16,0611 120400

1030450640 390 100 16,1611 120420

450 1030670 420 100 16,3611 120420

470 815610 360 100 14,0611 120400

815470640 390 100 14,4611 120440

470 815670 420 100 15,7611 120420

Технічні характеристики
(kg)     

kg  kg  

Стимул

Стимул-01

Стимул-02

Стимул-1

Стимул-1-01

Стимул-1-02
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

КП «НВК «Іскра»

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне 
Сидіння фіксоване    
Підлокітники короткі                         
Підніжка регулюється за висотою 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну 

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Подовжувач спинки
Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

КК.2

КК.2-5-2-8-4-4-5-10-2-3-1.5.6.9.17-7-5-3А (34 см) 
(модель КСІ-1-2-1Л «Іскра»)
КК.2-5-2-8-4-5-5-10-2-3-1.5.6.9.17-7-5-3А (36, 38 см)
(модель КСІ-1-2-2Л «Іскра», 
модель КСІ-1-2-3Л «Іскра»)
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Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

595 360

410 590 120 480 875 100 16,5

410 590 120 480 875 100 16,5

575 340

615 380 410 590 120 480 875 100 16,5

Підгрупа АР1.3
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Підлокітники регулюються за висотою, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не 
втрачає можливість пересуватися на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі                         
Підніжка - знімна з відкидною суцільною опорою 
стопи, яка регулюється за кутом нахилу, обертається 
та регулюється за висотою
Cистема опори тіла - регулюється за висотою, 
регулюється кут нахилу (регулюється колісна база)
Cпинка - фіксована

Сидіння та спинка не регулюються 

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

КК.2
Підгрупа АР1.3

КК.2-4-1-5-5-3-4-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А-Д (32 см)
КК.2-5-1-5-5-4-4-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А-Д (34 см)
КК.2-5-1-5-5-5-4-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А (36 см)
КК.2-5-1-5-5-5-5-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А (38 см)
КК.2-5-1-5-5-6-5-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А (40 см)
КК.2-5-1-5-5-7-5-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А (43 см)
КК.2-6-1-5-5-8-5-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А (46 см)
КК.2-6-1-5-5-9-5-6-3-1.2.3.5.6-5.9-1.2-6-3А (48 см)
(модель 245)

150 850530 320 75 15,0610460
430-
515

850690 100 17,0
430-
515

480 550
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850550 340 75 15,0460
430-
515

850570 360 75 15,0490
430-
515

850670 100 17,0
430-
515

460 550

850640 100 17,0
430-
515

430 520

850610 100 17,0
430-
515

400 520

850590 100 17,0
430-
515

380 490

150610

150610

150610

150610

150610

150610

150610
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
ВІД ЗАДНІХ КОЛІС

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Базові крісла колісні для пацієнтів з порушеннями 
функції хребта (КЛБ1)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

За умови самостійного користування:
- Контрактури у колінному суглобі, що не дають можливість тримати нижню кінцівку 
зігнутою у положенні сидячі – (за умов обладнання підніжкою з регульованим кутом 
нахилу) у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають 
можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»
- Захворювання хребта, що потребують періодичної зміни пози із положення сидячі в 
положення лежачі
- Наслідки уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно 
підтримувати тулуб у положенні «сидячі» 
- Ампутаційні дефекти нижніх кінцівок у сукупності з наслідками уражень хребта та 
спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні 
«сидячі»
- Анкілоз тазостегнового суглобу в положенні розгинання або у функціонально 
невигідному положенні

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- 
- знімні підлокітники, 
- спинка - регулюється кут нахилу, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - подовжувач 
спинки або підголівник, складані 
підставки під гомілки

знімні підніжки (регулюється кут нахилу), 

КЛБ1.1

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

 За умови самостійного користування:
- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на 
будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців; 
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або 
тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують 
функції захоплення кистей і втримання предметів; 
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім 
положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах; 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподобний дефект особистості при 
шизофренії.
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють підтримувати положення «сидячі»;
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.

- 
- знімні підлокітники, 
- спинка - регулюється кут нахилу, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - алюмінієвий сплав,
- додаткове оснащення - подовжувач 
спинки або підголівник, бічні упори для 
голови, складані підставки під гомілки

знімні підніжки (регулюється кут нахилу), 

КЛБ1.2

КК.2
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
ВІД ЗАДНІХ КОЛІС

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Базові крісла колісні для пацієнтів з порушеннями 
функції хребта (КЛБ1)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

За умови користування за допомогою супроводжуючої особи:
- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез; параліч обох або однієї 
нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижній 
кінцівки у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають 
можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»; 
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, 
таза й хребта). 
- Контрактури у колінному суглобі, що не дають можливість тримати нижню кінцівку 
зігнутою у положенні сидячі – за умов обладнання підніжкою з регульованим кутом 
нахилу
- Захворювання хребта, що потребують періодичної зміни пози із положення сидячі в 
положення лежачі
- Наслідки уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно 
підтримувати тулуб у положенні «сидячі» 
- Тетраплегія та тетрапарез 
- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на 
будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців у 
сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість 
самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»; 
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або 
тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують 
функції захоплення кистей і втримання предметів у сукупності з наслідками уражень 
хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у 
положенні «сидячі»; 
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім 
положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах у 
сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість 
самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»; 
- Анкілоз тазостегнового суглобу в положенні розгинання або у функціонально 
невигідному положенні

КК.2

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

За умови користування за допомогою супроводжуючої особи:
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють підтримувати положення «сидячі»;
- Захворювання, наслідки травм, уроджених дефектів хребта, таза, тазостегнових 
суглобів, головного й спинного мозку, що унеможливлюють сидіння.
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Константа ЕКСПО»

Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені                         
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою 
стопи,обертається, регулюється висота та кут нахилу 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну 

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Подовжувач спинки
Складові підставки під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

Підгрупа КЛБ1.1

КК.2-5-2-8-2-6-4-6-1-1.2.3.4.7-1.10.17-7-5-5 (40,5 см)
КК.2-5-2-8-2-8-5-6-1-1.2.3.4.7-1.10.17-7-5-5 (46 см) 
(модель ККСЛ)

450

1200

1200600 405 75 27,0575 200440

450650 460 100 27,1575 200440

КК.2
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Слайг Медікал»

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені                         
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну 

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Підголівник
Подушка на сидіння
Складові підставки під гомілки
Протиперекидний пристрій

КК.2
Підгрупа КЛБ1.1

КК.2-5-2-8-2-4-5-6-1-1.2.3.4.7-2.5.10.17-7-5-5 (34 см)
КК.2-5-2-8-2-5-5-6-1-1.2.3.4.7-2.5.10.17-7-5-5 (37 см)
КК.2-5-2-8-2-7-5-6-1-1.2.3.4.7-2.5.10.17-7-5-5 (42 см)
(модель 954)

Технічні характеристики
(kg)     

kg  kg  

340 510565 26,0100197610 480 100
730/
965/
1195
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370 510595 26,0100197610 480 100
730/
965/
1195

420 510645 26,0100197610 480 100
730/
965/
1195
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Ортотехно»

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені                         
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну 

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Подовжувач спинки
Складові підставки під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

Підгрупа КЛБ1.1

КК.2-5-2-8-2-5-5-6-1-1.2.3.4.7-1.10.17-7-5-5 (38 см) 
КК.2-5-2-8-2-6-5-6-1-1.2.3.4.7-1.10.17-7-5-5 (41 см) 
КК.2-6-2-8-2-8-5-6-1-1.2.3.4.7-1.10.17-7-5-5 (46 см)
КК.2-0-2-8-2-10-5-6-1-1.2.3.4.7-1.10.17-7-5-5 (51 см)
(модель ОККСЛ)

475615 380 28,0600 190550 100835

475645 410 28,0600 190550 100835

475695 460 28,0600 190550 100835

475745 510 28,0600 190550 100835

КК.2
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники похилі                         
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу 
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну 

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Подовжувач спинки
Бічні упори для голови
Складові підставки під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

КК.2
Підгрупа КЛБ1.1

КК.2-5-2-8-2-5-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.10.17-1-5-3 (38 см)
КК.2-5-2-8-2-6-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.10.17-1-5-3 (40 см)
КК.2-6-2-8-2-7-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.10.17-1-5-3 (43 см)
КК.2-6-2-8-2-8-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.10.17-1-5-3 (45 см)
КК.2-0-2-8-2-8-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.10.17-1-5-3 (46 см)
(модель КкД-04-01)

470625 380 20,0600 148510 100
715/
945/
1195
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470645 400 20,0600 148510 100
715/
945/
1195

470675 430 20,0600 148510 100
715/
945/
1195

470695 450 20,0600 148510 100
715/
945/
1195

470705 460 20,0600 148510 100
715/
945/
1195
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
ВІД ЗАДНІХ КОЛІС

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Крісла колісні для пацієнтів з порушеннями функції хребта 
з розширеними функціями підвищеної надійності (КЛР2)

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- 
- знімні підлокітники, 
- спинка - регулюється кут нахилу, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь або алюмінієвий сплав,
- додаткове оснащення - подовжувач спинки, суцільна підставка під гомілки, 
задники-тримачі

знімні підніжки, 

КЛР2.1

- 
- знімні підлокітники (регулюються по горизонталі), 
- спинка - регулюється кут нахилу, 
- система опори тіла - регулюється кут нахилу, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - підголівник, подушки на сидіння та спинку, складані 
підставки під гомілки (регулюються по глибині), робоче гальмо

знімні підніжки (регулюється кут нахилу), 

КЛР2.2

- 
- знімні підлокітники, 
- спинка - регулюється кут нахилу, 
- система опори тіла - регулюється кут нахилу (сидіння, підніжка та спинка 
регулюються одночасно до вертикального положення), 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - запобіжний пояс та пульт керування сервоприводом 

знімні підніжки (регулюється кут нахилу), 

КЛР2.3

КК.2
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
ВІД ЗАДНІХ КОЛІС

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Крісла колісні для пацієнтів з порушеннями функції хребта 
з розширеними функціями підвищеної надійності (КЛР2)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

За умови самостійного користування:
- Контрактури у колінному суглобі, що не дають можливість тримати нижню кінцівку 
зігнутою у положенні сидячі – (за умов обладнання підніжкою з регульованим кутом 
нахилу) у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають 
можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»
- Захворювання хребта, що потребують періодичної зміни пози із положення сидячі в 
положення лежачі
- Наслідки уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно 
підтримувати тулуб у положенні «сидячі» 
- Ампутаційні дефекти нижніх кінцівок у сукупності з наслідками уражень хребта та 
спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні 
«сидячі»
- Контрактури суглобів верхніх кінцівок у функціонально невигідних положеннях у 
сукупностями з вадами та дефектами нижніх кінцівок у разі обладнання крісла 
колісного підлокітниками, що регулюються за висотою
- Анкілоз тазостегнового суглобу в положенні розгинання або у функціонально 
невигідному положенні

КК.2

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

За умови самостійного користування:
- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на 
будь-якому рівні; 
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або 
тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують 
функції захоплення кистей і втримання предметів; 
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім 
положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах; 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподобний дефект особистості при 
шизофренії.
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
ВІД ЗАДНІХ КОЛІС

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Крісла колісні для пацієнтів з порушеннями функції хребта 
з розширеними функціями підвищеної надійності (КЛР2)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

За умови користування за допомогою супроводжуючої особи:
- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез; параліч обох або однієї нижньої 
кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижній кінцівки у 
сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість 
самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»; 
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, таза 
й хребта). 
- Контрактури або анкілоз у колінному суглобі, що не дають можливість тримати нижню 
кінцівку зігнутою у положенні сидячі – за умов обладнання підніжкою з регульованим 
кутом нахилу
- Захворювання хребта, що потребують періодичної зміни пози із положення сидячі в 
положення лежачі
- Наслідки уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно 
підтримувати тулуб у положенні «сидячі» 
- Тетраплегія та тетрапарез 
- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на 
будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців у сукупності 
з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно 
підтримувати тулуб у положенні «сидячі»; 
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або 
тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують 
функції захоплення кистей і втримання предметів у сукупності з наслідками уражень 
хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у 
положенні «сидячі»; 
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, 
в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах у сукупності з 
наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно 
підтримувати тулуб у положенні «сидячі»; 
- Контрактури суглобів верхніх кінцівок у функціонально невигідних положеннях у 
сукупностями з вадами та дефектами нижніх кінцівок у разі обладнання крісла 
колісного підлокітниками, що регулюються за висотою
- Анкілоз тазостегнового суглобу в положенні розгинання або у функціонально 
невигідному положенні

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

За умови користування за допомогою супроводжуючої особи:
- Захворювання, наслідки травм, уроджених дефектів хребта, таза, тазостегнових 
суглобів, головного й спинного мозку що унеможливлюють сидіння.

КК.2
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну 

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Подовжувач спинки
Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі

КК.2
Підгрупа КЛР2.1

КК.2-5-2-8-2-4-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-4 (35 см)
КК.2-5-2-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-4 (38 см)
КК.2-5-2-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-4 (41 см)
КК.2-5-2-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-4 (44 см)
КК.2-6-2-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-4 (47 см)
КК.2-0-2-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-4 (50 см)
(модель Breezy 250R)
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Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

350560 195 100 20,5420
995-
1320

390-
450

610

380590 195420
390-
450

610

410620 195420
390-
450

610

440650 195420
390-
450

610

470680 195420
390-
450

610

500710 195420
390-
450

610

100 20,5
995-
1320

100 20,5
995-
1320

100 20,5
995-
1320

100 20,5
995-
1320

100 20,5
995-
1320

«Sunrise Medical», Іспанія
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники похилі, відкидаються
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється висота
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну 

                

Додаткове оснащення Подовжувач спинки
Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі

КК.2-5-2-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-3 (35,5 см)
КК.2-5-2-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-3 (38,5 см)
КК.2-5-2-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-3 (41,5 см)
КК.2-5-2-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-3 (44,5 см)
КК.2-6-2-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-3 (47,5 см)
КК.2-0-2-8-2-10-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-3 (50,5 см)
(модель Breezy 300R)

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

355560 195 100 17,5420
990-
1300

390-
450

610

385590 195420
390-
450

610

415620 195420
390-
450

610

445650 195420
390-
450

610

475680 195420
390-
450

610

505710 195420
390-
450

610

100 17,5
990-
1300

100 17,5
990-
1300

100 17,5
990-
1300

100 17,5
990-
1300

100 17,5
990-
1300

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Підгрупа КЛР2.1

«Sunrise Medical», Іспанія

КК.2
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, модель виробу:

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Підлокітники регулюються за висотою, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне
Сидіння - регулюється кут нахилу та регулюється по 
горизонталі 
Підлокітники подовжені, регулюються по горизонталі
Підніжка - знімна, обертається, регулюється висота 
та кут нахилу. Має відкидну складану опору стопи, 
яка регулюється за кутом нахилу
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння та спинка регулюються вручну

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Підголівник 
Подушка на сидіння 
Подушка на спинку 
Складові підставки під гомілки 
Підставка під гомілки, яка регулюється по глибині 
Протиперекидний пристрій 
Робоче гальмо

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

КК.2
Підгрупа КЛР2.2

КК.2-6-5-5-4-8-7-3.4-1.5-1.2.3.4.5.7-2.5.6.10.11.17.18-1-5-6  
(модель 235)

(44,5 см)

700 445 600 125200 33,0415 490 1580
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Конструктивні особливості 
моделі Підлокітники знімні або складані, підніжка 

регулюється вручну
Розбірне
Сидіння - регулюється кут нахилу
Підлокітники короткі, відкидаються 
(обертаються або піднимаються) 
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - регулюється кут нахилу,
регулюється сидіння, підніжка і спинка 
одночасно  до вертикального положення
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння та спинка регулюються сервоприводом

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки 
Запобіжний пояс

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

Підгрупа КЛР2.3

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

КК.2-5-9-8-4-4-5-4-4-1.3.4.7-9.14-1.5-5-7 (34 см) 
КК.2-5-9-8-4-5-5-4-4-1.3.4.7-9.14-1.5-5-7 (38 см) 
КК.2-5-9-8-4-7-5-4-4-1.3.4.7-9.14-1.5-5-7 (44 см)
(модель 250)

450 958650 380 36,2600 180450 100

450 958610 340 36,2600 180450 100

450 958710 440 36,2600 180450 100
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
ВІД ПЕРЕДНІХ КОЛІС

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Крісла колісні підвищеної надійності (Б1)

КК.3

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- 
- фіксовані підлокітники, 
- спинка - регулюється за кутом нахилу, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь

підніжка - регулюється кут нахилу, 

Р1.1

- 
- фіксовані підлокітники, 
- спинка - регулюється за кутом нахилу, 
- система опори тіла - регулюється за кутом 
нахилу, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - сидіння з 
гігієнічним отвором

підніжка - регулюється кут нахилу, 

Р1.2

- 
- фіксовані підлокітники, 
- спинка - регулюється за кутом нахилу, 
- система опори тіла - регулюється за 
кутом нахилу, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - підголівник, 
бічні упори для голови, бічні упори для 
тіла

підніжка - регулюється кут нахилу, 

Р1.3

- 
- фіксовані підлокітники, 
- спинка - регулюється за кутом нахилу, 
- система опори тіла - регулюється по 
горизонталі і вертикалі (сидіння, підніжка і 
спинка регулюються одночасно до 
вертикального або горизонтального 
положення), 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - підголівник, бічні 
упори для голови

підніжка - регулюється кут нахилу, 

Р1.4

Крісла колісні з розширеними функціями 
підвищеної надійності (Р1)

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- 
- знімні підлокітники, 
- спинка - фіксована, 
- система опори тіла - 

, 
- матеріал рами - сталь

підніжка - регулюється за висотою; 

регулюється кут 
нахилу та висота

Б1.1
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- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому 
числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості 
протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування 
протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування 
ортопедичним взуттям); 
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох 
кісток гомілки при неможливості оперативного втручання;
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим 
болючим синдромом або різко вираженої згинальною або розгинальною контрактурою; 
- Анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним 
положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною поразкою 
суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох 
або однієї нижній кінцівки; 
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок). 
- Контрактура або анкілоз в колінному суглобі до кута 90 градусів

КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
ВІД ПЕРЕДНІХ КОЛІС

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на 
будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців; 
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або 
тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують 
функції захоплення кистей і втримання предметів; 
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, 
в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах; 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподобний дефект особистості при 
шизофренії.
- Контрактури у колінному та тазостегновому суглобі, що не дають можливість тримати 
нижню кінцівку зігнутою у положенні сидячі.
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють самостійно підтримувати тулуб у 
положенні «сидячі»;
- Порушення спинного мозку в області хребта та шийного відділу що не дають 
можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі».
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації 
- Порушення функцій органів дихання в стадії декомпенсації

Крісла колісні підвищеної надійності (Б1)

КК.3
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За умови самостійного користування:
- Контрактури у колінному суглобі, що не дають можливість тримати нижню кінцівку 
зігнутою у положенні сидячі – (за умов обладнання підніжкою з регульованим кутом 
нахилу) у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають 
можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»
- Захворювання хребта, що потребують періодичної зміни пози із положення сидячі в 
положення лежачі
- Наслідки уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно 
підтримувати тулуб у положенні «сидячі» 
- Ампутаційні дефекти нижніх кінцівок у сукупності з наслідками уражень хребта та 
спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні 
«сидячі»

КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
ВІД ПЕРЕДНІХ КОЛІС

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Крісла колісні з розширеними функціями 
підвищеної надійності (Р1)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

КК.3

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

За умови самостійного користування:
- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на 
будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців; 
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або 
тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують 
функції захоплення кистей і втримання предметів; 
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, 
в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах; 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподобний дефект особистості при 
шизофренії.
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють підтримувати положення «сидячі»;
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.

У
Н

ІВ
Е

Р
С

А
Л

Ь
Н

І 
К

Р
ІС

Л
А

 К
О

Л
ІС

Н
І

96



За умови користування за допомогою супроводжуючої особи:
- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез; параліч обох або однієї нижньої 
кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижній кінцівки у 
сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість 
самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»; 
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, таза 
й хребта). 
- Контрактури у колінному суглобі, що не дають можливість тримати нижню кінцівку 
зігнутою у положенні сидячі – за умов обладнання підніжкою з регульованим кутом 
нахилу
- Захворювання хребта, що потребують періодичної зміни пози із положення сидячі в 
положення лежачі
- Наслідки уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно 
підтримувати тулуб у положенні «сидячі» 
- Тетраплегія та тетрапарез 
- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на 
будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців у сукупності 
з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно 
підтримувати тулуб у положенні «сидячі»; 
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або 
тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують 
функції захоплення кистей і втримання предметів у сукупності з наслідками уражень 
хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у 
положенні «сидячі»; 
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, 
в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах у сукупності з 
наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно 
підтримувати тулуб у положенні «сидячі» 

КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
ВІД ПЕРЕДНІХ КОЛІС

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

За умови користування за допомогою супроводжуючої особи:
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють підтримувати положення «сидячі»

Крісла колісні з розширеними функціями 
підвищеної надійності (Р1)
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливості пересуватися на колесах
Сидіння фіксоване
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи,  
регулюється за висотою
Система опори тіла – регулюється кут нахилу та 
висота
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням  
від передніх коліс

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

КК.3
Підгрупа Р1.1

КК.3-5-1-8-2-5-4-10-1-3.7-5.9-1.2-6-3-Д (33 см) 
(модель КСД)

(kg)     

kg  kg  

550 330 492 75 17,0150355
425-
475

840
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється 
вручну
Крісло колісне не складається
Сидіння фіксоване
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи,  
регулюється висота та кут нахилу одночасно зі 
спинкою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням  
від передніх коліс

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

Підгрупа Р1.1

КК.3-0-2-2-1-8-5-10-1-3.6.8-9-7-5-6 (46,5 см)
(модель КЛК)

(kg)     

kg  kg  

740 465 694 100 33,0212500 560 1265
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється 
вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи,  
регулюється висота та кут нахилу одночасно зі 
спинкою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням  
від передніх коліс

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

КК.3
Підгрупа Р1.1

КК.3-5-2-2-4-4-4-10-1-3.6.8-9.14-7-5-3-Д (33 см)
(модель ККД)

(kg)     

kg  kg  

580 330 492 75 19,0150380 460 960
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється 
вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване, з гігієнічним отвором
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи,  
регулюється висота та кут нахилу одночасно зі 
спинкою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням  
від передніх коліс

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

Підгрупа Р1.2

КК.3-5-2-2-4-4-4-8.10-1-3.6.8-9.14-7-5-3-Д (33 см)
(модель КДС)

(kg)     

kg  kg  

580 330 492 75 19,5150380 460 960
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється 
вручну
Розбірне
Сидіння фіксоване, з гігієнічним отвором
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи,  
регулюється висота та кут нахилу одночасно зі 
спинкою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням  
від передніх коліс

Додаткове оснащення Підголівник 
Бічні упори для голови
Бічні упори для тіла
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

КК.3
Підгрупа Р1.3

КК.3-5-2-2-4-4-4-8.10-1-3.6.8-2.3.4.9.14-7-5-4-Д (33 см) 
(модель КДС-1)

(kg)     

kg  kg  

580 330 492 75 23,0150380 460 1100
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється 
вручну
Крісло колісне не складається
Сидіння - регулюється кут нахилу
Підлокітники подовжені
Підніжка - регулюється кут нахилу одночасно зі 
спинкою
Система опори тіла – 

Спинка – регулюється кут нахилу

Сидіння та спинка регулюється вручну

регулюється сидіння, 
підніжка і спинка одночасно до горизонтального 
або вертикального положення

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням  
від передніх коліс

Додаткове оснащення Підголівник 
Бічні упори для голови
Складові підставки під гомілки
Тримачі для ніг
Запобіжний пояс

Технічні характеристики

Підгрупа Р1.4

КК.3-6-5-1-1-6-5-4-1-8-2.3.10.12.14-5-5-8 (40 см)
(модель КЛУ)

(kg)     

kg  kg  

695 400 694 100 50,0212500 560
1300-
1800
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ДВУРУЧНИМ КЕРУВАННЯМ,
ВАЖІЛЬНІМ ПРИВОДОМ НА ЗАДНІ КОЛЕСА

Умови експлуатування для пересування поза приміщенням - 

Базові крісла колісні підвищеної надійності до 100 кг (Б1)

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- 
- фіксовані або знімні підлокітники, 
- спинка - фіксована, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь

підніжка - знімна, 

Б1.1

- 
- підлокітники - регулюються, 
- спинка - фіксована, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - задники-тримачі, 
запобіжний пояс, пристосування для милиць

підніжка - знімна, 

Б1.2

- 
- знімні підлокітники, 
- спинка - фіксована, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - робоче гальмо
Триколісне крісло колісне

підніжка - фіксована, 

Б1.3

КК.4.1.1

Базові крісла колісні підвищеної надійності понад 125 кг (Б2)

- 
- фіксовані підлокітники, 
- спинка - фіксована, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь

підніжка - знімна, 

Б2.1

- 
- підлокітники - регулюються, 
- спинка - фіксована, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - задники-тримачі, 
запобіжний пояс, пристосування для милиць

підніжка - знімна, 

Б2.2

- 
- фіксовані підлокітники, 
- спинка - фіксована, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - подушка на 
сидіння, задники-тримачі, запобіжний 
пояс, пристосування для милиць, 
робоче гальмо

підніжка - знімна, 

Б2.3
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- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому 
числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості 
протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування 
протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування 
ортопедичним взуттям); 
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох 
кісток гомілки при неможливості оперативного втручання; 
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим 
болючим синдромом або різко вираженої згинальною або розгинальною контрактурою; 
анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним 
положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною поразкою 
суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох 
або однієї нижній кінцівки; 
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок). 
Примітка: За умов збережених або компенсаторно розвинених функцій верхніх кінцівок

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на 
будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців; 
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або 
тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують 
функції захоплення кистей і втримання предметів; 
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, 
в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах; 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподобний дефект особистості при 
шизофренії.
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.

КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ДВУРУЧНИМ КЕРУВАННЯМ,
ВАЖІЛЬНІМ ПРИВОДОМ НА ЗАДНІ КОЛЕСА

Умови експлуатування для пересування поза приміщенням - 

Базові крісла колісні підвищеної надійності до 100 кг (Б1)

Базові крісла колісні підвищеної надійності понад 125 кг (Б2)

КК.4.1.1
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Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, модель виробу:

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на задні колеса

Технічні характеристики

Підгрупа Б1.1

КК.4.1.1-8-1-8-2-5-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-5 (37 см)
(модель 178)
КК.4.1.1-8-1-5-2-5-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-5 (37 см)
(модель 178-21)
КК.4.1.1-8-1-2-2-5-5-6-1.4-1.2.3.7-9-7-6-5 (37 см)
(модель 178-24)
КК.4.1.1-8-1-5-2-5-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-5 (37 см)
(модель 178-26)
КК.4.1.1-8-1-8-2-5-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-5 (37 см)
(модель 178-28)
КК.4.1.1-9-1-8-2-6-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-5 (39 см)
(модель 178)
КК.4.1.1-9-1-5-2-6-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-5 (39 см)
(модель 178-31)
КК.4.1.1-9-1-2-2-6-5-6-1.4-1.2.3.7-9-7-6-5 (39 см)
(модель 178-34)
КК.4.1.1-9-1-5-2-6-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-5 (39 см)
(модель 178-36)
КК.4.1.1-9-1-8-2-6-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-5 (39 см)
(модель 178-38)

(kg)     

kg  kg  

КК.4.1.1
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660 370 100 27,0400 500 320 450 920

710 420 100 27,0400 500 320 450 920

Конструктивні особливості 
моделі 

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки

Підлокітники фіксовані або знімні або регулюються 
за висотою, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники похилі або подовжені (можливість 
опускання)                         
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована  

Сидіння та спинка не регулюються

                

680 390 100 27,0400 500 320 450 920

КК.4.1.1-9-1-8-2-7-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-5 (42 см)
(модель 178)
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-5 (42 см)
(модель 178-01)
КК.4.1.1-0-1-2-2-7-5-6-1.4-1.2.3.7-9-7-6-5 (42 см)
(модель 178-13)
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-5 (42 см)
(модель 178-15)
КК.4.1.1-0-2-8-2-7-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-5 (42 см)
(модель 178-17)
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на задні колеса

Технічні характеристики

Підгрупа Б1.2

КК.4.1.1-9-1-5-5-6-5-1-1-1.3.7-10.13.14-7-1-7 (40 см)
(модель ДККРС-2-01-40) 
КК.4.1.1-0-1-5-5-7-5-1-1-1.3.7-10.13.14-7-1-7 (44 см)
(модель ДККРС-2-01-44) 
КК.4.1.1-0-1-5-5-9-5-1-1-1.3.7-10.13.14-7-1-7 (48 см)
(модель ДККРС-2-01-48) 
КК.4.1.1-0-1-5-5-10-7-1-1-1.3.7-10.13.14-7-1-7 (52 см)
(модель ДККРС-2-01-52) 

(kg)     

kg  kg  

ДККРС-2-01-40

Підлокітники регулюються за висотою, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не 
втрачає можливість пересуватися на колесах 
Сидіння знімне    
Підлокітники подовжені                         
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – знімна  

Сидіння та спинка не регулюються

                

ТОВ «Друкмаш-центр»

Додаткове оснащення Складові підставки під гомілки
Задники-тримачі
Запобіжний пояс

ДККРС-2-01-44

ДККРС-2-01-48

ДККРС-2-01-52

Модель ДККРС-2-01-52 відноситься до цієї підгрупи 

770 480 100 38,3435 500 300 525 990

810 520 130 38,4435 500 300 525 990

730 440 100 38,2435 500 300 525 990

690 400 100 38,1435 500 300 525 990

Підгрупа Б2.2

Примітки.

Моделі ДККРС-2-01-40(44,48,52) додатково оснащені пристосуваннями для милиць

КК.4.1.1
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Друкмаш-центр»

Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на задні колеса

Додаткове оснащення

Підгрупа Б1.2

КК.4.1.1-9-1-5-2-5-5-6-1-1.3.7-9.13-7-6-6 (38 см)
(модель ДККС-3-01-38)
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-9.13-7-6-6 (43 см) 
(модель ДККС-3-01-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-5-6-1-1.3.7-9.13-7-6-6 (46 см) 
(модель ДККС-3-01-46)
КК.4.1.1-0-1-5-2-9-7-6-1-1.3.7-9.13-7-6-6 (50 см)
(модель ДККС-3-01-50)
КК.4.1.1-9-1-5-2-5-5-6-1-1.3.7-9.13.14-7-6-6 (38 см)
(модель ДККС-3-02-38)
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-9.13.14-7-6-6 (43 см) 
(модель ДККС-3-02-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-5-6-1-1.3.7-9.13.14-7-6-6 (46 см) 
(модель ДККС-3-02-46)
КК.4.1.1-0-1-5-2-9-7-6-1-1.3.7-9.13.14-7-6-7 (50 см)
(модель ДККС-3-02-50)

КК.4.1.1

Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі
Запобіжний пояс (моделі ДККС-3-02-38(43, 46, 50)

Підлокітники регулюються за висотою, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені                         
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, регулюється за висотою 
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована  

Сидіння та спинка не регулюються

                

(kg)     

kg  kg  
Технічні характеристики

ДККС-3-01-38, ДККС-3-02-38, 
ДККС-3-01-43, ДККС-3-02-43

ДККС-3-01-46, ДККС-3-02-46

380
430

400

460 400

ДККС-3-01-50, ДККС-3-02-50

500 400
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700
750

100
33,0-
34,7505 305 490 1000 100

780

820

100305 490 1000
33,5-
34,9

305 490 1000 130

505

505
33,8-
35,2

Моделі ДККС-3-01-50 та ДККС-3-02-50 відносяться  до цієї підгрупиПідгрупа Б2.2

Примітки.

Моделі ДККС-3-01-38(43,46,50) додатково оснащені пристосуваннями для милиць
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на задні колеса

Додаткове оснащення

Технічні характеристики

Підгрупа Б1.3

КК.4.1.1-0-1-7-5-7-5-6-2-6-18-7-6-5 (43,5 см)
(модель КД)

(kg)     

kg  kg  

730 435 492 100 30,0440 500 920492

Підлокітники знімні або складані, підніжка не 
регулюється
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не 
втрачає можливість пересуватися на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники короткі                         
Підніжка знімна з відкидною суцільною опорою 
стопи 
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована  

Сидіння та спинка не регулюються

                

Робоче гальмо

КК.4.1.1
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Друкмаш-центр»

Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на задні колеса

Додаткове оснащення

Підгрупа Б2.1

КК.4.1.1-0-1-2-2-7-7-6-1-1.3.7-9-7-6-7 (43 см) 
(модель ДККС-6-01-43)
КК.4.1.1-0-1-2-2-8-7-6-1-1.3.7-9-7-6-7 (46 см)
(модель ДККС-6-01-46)

КК.4.1.1

Суцільна підставка під гомілки

Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється 
вручну 
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені                         
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, регулюється за висотою 
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована  

Сидіння та спинка не регулюються
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(kg)     

kg  kg  
Технічні характеристики

ДККС-6-01-43

ДККС-6-01-46

790 430

820 460

130 35,1

130

450 510

450 510

305 450

305 450

1000

1000 35,4
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Друкмаш-центр»

Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на задні колеса

Додаткове оснащення

Підгрупа Б2.3

КК.4.1.1-0-1-2-2-7-7-6-1-1.3.7-9.13.18-7-6-7 (43 см) 
(модель ДККС-2-01-43)
КК.4.1.1-0-1-2-2-8-7-6-1-1.3.7-9.13.18-7-6-7 (46 см) 
(модель ДККС-2-01-46)
КК.4.1.1-0-1-2-2-7-7-6-1-1.3.7-5.9.13.18-7-6-7 (43 см)
(модель ДККС-2-02-43)
КК.4.1.1-0-1-2-2-8-7-6-1-1.3.7-5.9.13.18-7-6-7 (46 см) 
(модель ДККС-2-02-46)
КК.4.1.1-0-1-2-2-7-7-6-1-1.3.7-9.13.14.18-7-6-7 (43 см) 
(модель ДККС-2-03-43)
КК.4.1.1-0-1-2-2-8-7-6-1-1.3.7-9.13.14.18-7-6-7 (46 см) 
(модель ДККС-2-03-46)

Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі
Робоче гальмо
Подушка на сидіння (моделі ДККС-2-02-43(46))
Запобіжний пояс (моделі ДККС-2-03-43(46))

Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється 
вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені                         
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, регулюється за висотою 
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована  

Сидіння та спинка не регулюються

                

Примітка.
Моделі ДККС-2-02-43(46) додатково оснащені пристосуваннями для милиць

(kg)     

kg  kg  
Технічні характеристики

ДККС-2-01-43, ДККС-2-02-43, ДККС-2-03-43

36,4-
37,8

36,7-
38,1

790 430 510 130305450 450 1000

820 460 510 305450 450 1000 130

ДККС-2-01-46, ДККС-2-02-46, ДККС-2-03-46

КК.4.1.1
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ДВУРУЧНИМ КЕРУВАННЯМ,
ВАЖІЛЬНІМ ПРИВОДОМ НА ЗАДНІ КОЛЕСА

Умови експлуатування для пересування поза приміщенням - 

Крісла колісні з розширеними функціями підвищеної 
надійності до 100 кг (Р1)

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- 
нахилу, 
- підлокітники - знімні або регулюються, 
- спинка - фіксована або регулюється кут 
нахилу, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь, 
- додаткове оснащення - задники-тримачі, 
запобіжний пояс, складані підставки під 
гомілки, пристосування для милиць

підніжка - знімна та(або) регулюється кут 

Р1.1

КК.4.1.1

Крісла колісні з розширеними функціями підвищеної 
надійності понад 125 кг (Р2)

- 
нахилу, 
- підлокітники - регулюються, 
- спинка - регулюється кут нахилу, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь, 
- додаткове оснащення - запобіжний пояс, 
складані підставки під гомілки, 
пристосування для милиць

підніжка - знімна та регулюється кут 

Р1.2

- 
- підлокітники - фіксовані, 
- спинка - регулюється кут нахилу, 
- система опори тіла - фіксована (пружинна), 
- матеріал рами - сталь, 
Триколісне крісло колісне

підніжка - фіксована, 

Р1.3

- 
нахилу, 
- підлокітники -  регулюються, 
- спинка -  регулюється кут нахилу, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь, 
- додаткове оснащення - підголівник, 
запобіжний пояс, складані підставки під 
гомілки, пристосування для милиць

підніжка - знімна та регулюється кут 

Р1.4

- 
нахилу, 
- підлокітники - регулюються, 
- спинка - фіксована або регулюється кут 
нахилу, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь, 
- додаткове оснащення - задники-тримачі, 
запобіжний пояс, складані підставки під 
гомілки, пристосування для милиць

підніжка - знімна та(або) регулюється кут 

Р2.1

- 
нахилу, 
- підлокітники - регулюються, 
- спинка - регулюється кут нахилу, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь, 
- додаткове оснащення - запобіжний пояс, 
складані підставки під гомілки, 
пристосування для милиць

підніжка - знімна та регулюється кут 

Р2.2

- 
- підлокітники - регулюються, 
- спинка - фіксована, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь, 
- додаткове оснащення - подушка на сидіння, 
запобіжний пояс, складані підставки під 
гомілки, пристосування для милиць, робоче 
гальмо

підніжка - знімна, 

Р2.3

- 
нахилу, 
- підлокітники -  регулюються, 
- спинка -  регулюється кут нахилу, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь, 
- додаткове оснащення - підголівник, 
запобіжний пояс, складані підставки під 
гомілки, пристосування для милиць

підніжка - знімна та регулюється кут 

Р2.4
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- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому 
числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості 
протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування 
протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування 
ортопедичним взуттям); 
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох 
кісток гомілки при неможливості оперативного втручання; 
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим 
болючим синдромом або різко вираженої згинальною або розгинальною контрактурою; 
анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним 
положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною поразкою 
суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох 
або однієї нижній кінцівки; 
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок). 
Примітка: За умов збережених або компенсаторно розвинених функцій верхніх кінцівок

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на 
будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців; 
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або 
тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують 
функції захоплення кистей і втримання предметів; 
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, 
в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах; 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподобний дефект особистості при 
шизофренії.
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
-  Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.

КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ДВУРУЧНИМ КЕРУВАННЯМ,
ВАЖІЛЬНІМ ПРИВОДОМ НА ЗАДНІ КОЛЕСА

Умови експлуатування для пересування поза приміщенням - 

Крісла колісні з розширеними функціями підвищеної 
надійності до 100 кг (Р1)

Крісла колісні з розширеними функціями підвищеної 
надійності понад 125 кг (Р2)
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Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на задні колеса

Підгрупа Р1.1

КК.4.1.1
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Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, модель виробу:

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Конструктивні особливості 
моделі 

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі

Підлокітники фіксовані або знімні або регулюються 
за висотою, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники похилі або подовжені (можливість 
опускання)                         
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла – фіксована
Спинка – регулюється кут нахилу  

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

                

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

660 370 100 27,0400 500 320 450 920

710 420 100 27,0400 500 320 450 920

680 390 100 27,0400 500 320 450 920

КК.4.1.1-8-2-8-2-5-5-6-3-1.2.3.7-9-7-5-5 (37 см)
(модель 178-22)
КК.4.1.1-8-2-5-2-5-5-6-3-1.2.3.7-9.13-7-5-5 (37 см)
(модель 178-23)
КК.4.1.1-8-2-2-2-5-5-6-1.4-1.2.3.7-9.13-7-5-5 (37 см)
(модель 178-25)
КК.4.1.1-8-2-5-2-5-5-6-1-1.2.3.7-9.13-7-5-5 (37 см)
(модель 178-27)

КК.4.1.1-9-2-8-2-6-5-6-3-1.2.3.7-9-7-5-5 (39 см)
(модель 178-32)
КК.4.1.1-9-2-5-2-6-5-6-3-1.2.3.7-9.13-7-5-5 (39 см)
(модель 178-33)
КК.4.1.1-9-2-2-2-6-5-6-1.4-1.2.3.7-9.13-7-5-5 (39 см)
(модель 178-35)
КК.4.1.1-9-2-5-2-6-5-6-1-1.2.3.7-9.13-7-5-5 (39 см)
(модель 178-37)

КК.4.1.1-0-2-8-2-7-5-6-3-1.2.3.7-9-7-5-5 (42 см)
(модель 178-11)
КК.4.1.1-0-2-5-2-7-5-6-3-1.2.3.7-9.13-7-5-5 (42 см)
(модель 178-12)
КК.4.1.1-0-2-2-2-7-5-6-1.4-1.2.3.7-9.13-7-5-5 (42 см)
(модель 178-14)
КК.4.1.1-0-2-5-2-7-5-6-1-1.2.3.7-9.13-7-5-5 (42 см)
(модель 178-16)
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Друкмаш-центр»

Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на задні колеса

Додаткове оснащення

Підгрупа Р1.1

КК.4.1.1-9-2-5-2-7-5-6-1.4-1.3.7-9.13-7-5-6 (42 см) 
(модель ДККС-4-01-42)
КК.4.1.1-0-2-5-2-8-5-6-1.4-1.3.7-9.13-7-5-6 (47 см) 
(модель ДККС-4-01-47)
КК.4.1.1-0-2-5-2-9-7-6-1.4-1.3.7-9.13-7-5-6 (50 см) 
(модель ДККС-4-01-50)
КК.4.1.1-0-2-5-2-11-7-6-1.4-1.3.7-9.13-7-5-6 (54 см) 
(модель ДККС-4-01-54)
КК.4.1.1-9-2-5-2-7-5-6-1.4-1.3.7-9.13.14-7-5-7 (42 см) 
(модель ДККС-4-02-42)
КК.4.1.1-0-2-5-2-8-5-6-1.4-1.3.7-9.13.14-7-5-7 (47 см) 
(модель ДККС-4-02-47)
КК.4.1.1-0-2-5-2-9-7-6-1.4-1.3.7-9.13.14-7-5-7 (50 см) 
(модель ДККС-4-02-50)
КК.4.1.1-0-2-5-2-11-7-6-1.4-1.3.7-9.13.14-7-5-7 (54 см)
(модель ДККС-4-02-54)

Суцільна підставка під гомілки
Задники-тримачі
Запобіжний пояс (моделі ДККС-4-02-42(47,50,54)

Підлокітники регулюються за висотою, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені, відкидні                         
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, регулюється за висотою 
Система опори тіла – фіксована
Спинка – регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

                

(kg)     

kg  kg  
Технічні характеристики

ДККС-4-01-42, ДККС-4-02-42

700 420 100
34,0-
35,4400 505 305 490 1000 100

780 500 125400 505 305 490 1000
34,6-
36,0

ДККС-4-01-47, ДККС-4-02-47

750 470 100
34,3-
35,7400 505 305 490 1000 100

820 540 125400 505 305 490 1000
34,8-
36,2

ДККС-4-01-50, ДККС-4-02-50

Моделі ДККС-4-01-50, ДККС-4-02-50, ДККС-4-01-54, ДККС-4-02-54 відносяться  до цієї 
підгрупи

Підгрупа Р2.1

Примітки.

Моделі ДККС-4-01-42(47,50,54) додатково оснащені пристосуваннями для милиць

ДККС-4-01-54, ДККС-4-02-54

КК.4.1.1
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Друкмаш-центр»

Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на задні колеса

Додаткове оснащення

Підгрупа Р1.1

КК.4.1.1-9-1-5-2-5-5-6-1-1.3.4.7-10-7-6-7 (38 см) 
(модель ДККС-9-01-38)
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.4.7-10-7-6-7 (43 см)  
(модель ДККС-9-01-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-5-6-1-1.3.4.7-10-7-6-7 (46 см)
(модель ДККС-9-01-46)
КК.4.1.1-0-1-5-2-9-7-6-1-1.3.4.7-10-7-6-7 (50 см)
(модель ДККС-9-01-50)
КК.4.1.1-9-1-5-2-5-5-6-1-1.3.4.7-10.14-7-6-7 (38 см)
(модель ДККС-9-02-38, ДККС-9-03-38)
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.4.7-10.14-7-6-7 (43 см)
(модель ДККС-9-02-43, ДККС-9-03-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-5-6-1-1.3.4.7-10.14-7-6-7 (46 см) 
(модель ДККС-9-02-46, ДККС-9-03-46)
КК.4.1.1-0-1-5-2-9-7-6-1-1.3.4.7-10.14-7-6-7 (50 см) 
(модель ДККС-9-02-50, ДККС-9-03-50)

КК.4.1.1

Складані підставки під гомілки
Запобіжний пояс (моделі ДККС-9-02-38(43,46,50) та 
ДККС-9-03-38(43,46,50)

Підлокітники регулюються за висотою, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені                        
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, 
регулюється висота та кут нахилу 
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються
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(kg)     

kg  kg  
Технічні характеристики

ДККС-9-01-38, ДККС-9-02-38, ДККС-9-03-38

35,7-
37,6

36,0-
37,9

35,2-
37,1

35,5-
37,4

700 380 100400 505 305 490 1000

750 430 100400 505 305 490 1000

780 460 100400 505 305 490 1000

820 500 130400 505 305 490 1000

ДККС-9-01-43, ДККС-9-02-43, ДККС-9-03-43

ДККС-9-01-46, ДККС-9-02-46, ДККС-9-03-46

ДККС-9-01-50, ДККС-9-02-50, ДККС-9-03-50

Примітки.

Моделі ДККС-9-01-50, ДККС-9-02-50, ДККС-9-03-50 відносяться  до цієї підгрупиПідгрупа Р2.1

Моделі ДККС-9-01-38(43,46,50) та ДККС-9-03-38(43,46,50) додатково оснащені пристосуваннями для 
милиць
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Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Друкмаш-центр»

Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на задні колеса

Підгрупа Р1.2

КК.4.1.1-9-2-5-2-7-5-6-1.4-1.3.4.7-10-7-5-7 (42 см)          
(модель ДККС-10-01-42)
КК.4.1.1-0-2-5-2-8-5-6-1.4-1.3.4.7-10-7-5-7 (47 см)         
(модель ДККС-10-01-47)
КК.4.1.1-0-2-5-2-9-7-6-1.4-1.3.4.7-10-7-5-7 (50 см)          
(модель ДККС-10-01-50)
КК.4.1.1-0-2-5-2-11-7-6-1.4-1.3.4.7-10-7-5-7 (54 см)        
(модель ДККС-10-01-54)
КК.4.1.1-9-2-5-2-7-5-6-1.4-1.3.4.7-10.14-7-5-7 (42 см)     
(модель ДККС-10-02-42)
КК.4.1.1-0-2-5-2-8-5-6-1.4-1.3.4.7-10.14-7-5-7 (47 см)     
(модель ДККС-10-02-47)
КК.4.1.1-0-2-5-2-9-7-6-1.4-1.3.4.7-10.14-7-5-7 (50 см)     
(модель ДККС-10-02-50)
КК.4.1.1-0-2-5-2-11-7-6-1.4-1.3.4.7-10.14-7-5-7 (54 см)   
(модель ДККС-10-02-54)

Конструктивні особливості 
моделі 

Додаткове оснащення Складані підставки під гомілки
Запобіжний пояс (моделі ДККС-10-02-42(47,50,54))

Підлокітники регулюються за висотою, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені, відкидні                         
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, регулюється за висотою та кутом нахилу 
Система опори тіла – фіксована
Спинка – регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

                

(kg)     

kg  kg  
Технічні характеристики

ДККС-10-01-42, ДККС-10-02-42

100
36,3-
37,7

400 505 305 490 1000 100

ДККС-10-01-47, ДККС-10-02-47

100
36,6-
38,0

400 505 305 490 1000 100

700 420

750 470

ДККС-10-01-50, ДККС-10-02-50

ДККС-10-01-54, ДККС-10-02-54

130 36,9-
38,3

400 505 305 490 1000780 500

37,1-
38,5

400 505 305 490 1000820 540 130
Примітки.

Моделі ДККС-10-01-50, ДККС-10-02-50, ДККС-10-01-54, ДККС-10-02-54 відносяться  до 
цієї підгрупи

Підгрупа Р2.2

Моделі ДККС-10-01-42(47,50,54) додатково оснащені пристосуваннями для милиць

КК.4.1.1
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Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на задні колеса

Підгрупа Р1.2

КК.4.1.1
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Технічні характеристики

КК.4.1.1-9-1-5-5-6-5-1-1-1.3.4.7-10.14-7-1-7 (40 см)
(модель ДККРС-3-01-40) 
КК.4.1.1-0-1-5-5-7-5-1-1-1.3.4.7-10.14-7-1-7 (44 см)
(модель ДККРС-3-01-44) 
КК.4.1.1-0-1-5-5-9-5-1-1-1.3.4.7-10.14-7-1-7 (48 см)
(модель ДККРС-3-01-48) 
КК.4.1.1-0-1-5-5-10-7-1-1-1.3.4.7-10.14-7-1-7 (52 см)
(модель ДККРС-3-01-52) 

(kg)     

kg  kg  

ДККРС-3-01-40

Підлокітники регулюються за висотою, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не 
втрачає можливість пересуватися на колесах 
Сидіння знімне    
Підлокітники подовжені                         
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, регулюється за висотою та кутом нахилу
Система опори тіла – фіксована
Спинка – знімна  

Сидіння та спинка не регулюються

                

ТОВ «Друкмаш-центр»

Додаткове оснащення Складові підставки під гомілки
Запобіжний пояс

ДККРС-3-01-44

ДККРС-3-01-48

ДККРС-3-01-52

Примітка.

Модель ДККРС-3-01-52 відноситься до цієї підгрупиПідгрупа Р1.4

100435 500 300 525 990 39,8770 480

130435 500 300 525 990 39,9810 520

100435 500 300 525 990 39,7730 440

100435 500 300 525 990 39,6690 400

Моделі ДККРС-3-01-40(44,48,50) додатково оснащені пристосуваннями для милиць
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на задні колеса

Додаткове оснащення відсутнє

Підгрупа Р1.3

КК.4.1.1-0-2-1-1-8-5-10-1-9-20-6-5-8 (46,5 см)
(модель КЛР)

Підлокітники фіксовані, підніжка не регулюється
Крісло колісне не складається 
Сидіння фіксоване  
Підлокітники подовжені                         
Підніжка фіксована
Система опори тіла – пружинна
Спинка – регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

                

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

810 465 708 100 54,0440 580 1050708

КК.4.1.1
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Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Друкмаш-центр»

Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на задні колеса

Підгрупа Р1.4

КК.4.1.1-9-2-5-2-7-5-6-1.4-1.3.4.7-2.10.14-7-5-8 (42 см)  
(модель ДККС-10-03-42)
КК.4.1.1-0-2-5-2-8-5-6-1.4-1.3.4.7-2.10.14-7-5-8 (47 см)  
(модель ДККС-10-03-47)
КК.4.1.1-0-2-5-2-9-7-6-1.4-1.3.4.7-2.10.14-7-5-8 (50 см)  
(модель ДККС-10-03-50)
КК.4.1.1-0-2-5-2-11-7-6-1.4-1.3.4.7-2.10.14-7-5-8 (54 см) 
(модель ДККС-10-03-54)

КК.4.1.1
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Конструктивні особливості 
моделі 

Додаткове оснащення Складані підставки під гомілки
Запобіжний пояс
Підголівник

Підлокітники регулюються за висотою, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені, відкидні                         
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, регулюється за висотою та кутом нахилу 
Система опори тіла – фіксована
Спинка – регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

                

(kg)     

kg  kg  
Технічні характеристики

100400 505 305 490 1000 43,2

ДККС-10-03-42

100400 505 305 490 1000

ДККС-10-03-47

700 420

750 470 43,5

400 505 305 490 1000 43,8

400 505 305 490 1000

780 500

820 540 44,0

130

130

ДККС-10-03-50

ДККС-10-03-54

Моделі ДККС-10-03-50,  ДККС-10-03-54 відносяться  до цієї підгрупиПідгрупа Р2.4

Моделі ДККС-10-03-42(47, 50, 54) додатково оснащені пристосуваннями для милиць та тентом від сонця

Примітки.
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Друкмаш-центр»

Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на задні колеса

Підгрупа Р2.3

КК.4.1.1-0-1-5-2-7-7-6-1-1.3.4.7-10.18-7-6-7 (43 см)
(модель ДККС-8-01-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-7-6-1-1.3.4.7-10.18-7-6-7 (46 см) 
(модель ДККС-8-01-46)
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-7-6-1-1.3.4.7-5.10.18-7-6-7 (43 см) 
(модель ДККС-8-02-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-7-6-1-1.3.4.7-5.10.18-7-6-7 (46 см) 
(модель ДККС-8-02-46)
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-7-6-1-1.3.4.7-10.14.18-7-6-8 (43 см) 
(модель ДККС-8-03-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-7-6-1-1.3.4.7-10.14.18-7-6-8 (46 см)
(модель ДККС-8-03-46)
КК.4.1.1-0-1-5-2-7-7-6-1-1.3.4.7-5.10.14.18-7-6-8 (43 см) 
(модель ДККС-8-04-43)
КК.4.1.1-0-1-5-2-8-7-6-1-1.3.4.7-5.10.14.18-7-6-8 (46 см)
(модель ДККС-8-04-46)

Підлокітники регулюються за висотою, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені                      
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, 
регулюється висота та кут нахилу 
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

Додаткове оснащення
Складані підставки під гомілки
Робоче гальмо
Запобіжний пояс (моделі ДККС-8-03-43(46) та
ДККС-8-04-43(46))
Подушка на сидіння (моделі ДККС-8-02-43(46) та 
ДККС-8-04-43(46))

(kg)     

kg  kg  
Технічні характеристики

ДККС-8-01-43, ДККС-8-02-43

ДККС-8-03-43, ДККС-8-04-43

820 460 450 510 305 450 1000

790 430 450 510 305 450 1000

820 460 450 510 305 450 1000

ДККС-8-01-46, ДККС-8-02-46

ДККС-8-03-46, ДККС-8-04-46

790 430 450 510 305 450 1000 130
38,7-
39,2

40,1-
41,1

39,0-
39,5

40,4-
41,4

130

130

130

Примітка.
Моделі ДККС-8-02-43(46) та ДККС-8-04-43(46) додатково оснащені пристосуваннями для милиць

КК.4.1.1
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ДВУРУЧНИМ КЕРУВАННЯМ,
ВАЖІЛЬНІМ ПРИВОДОМ НА ПЕРЕДНІ КОЛЕСА

Умови експлуатування для пересування поза приміщенням - 

Базові крісла колісні підвищеної надійності до 100 кг (Б1)

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- 
- знімні або регульовані підлокітники, 
- спинка - фіксована, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь,
 додаткове оснащення - подушка на 
сидіння, запобіжний пояс, пристосування 
для милиць

підніжка - фіксована або знімна, 

Б1.1

- 
- підлокітники - регулюються, 
- спинка - відкидна, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - подушка на сидіння, 
запобіжний пояс, пристосування для милиць

підніжка - знімна, 

Б1.2

- 
- фіксовані або знімні підлокітники, 
- спинка - фіксована, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - подушка на сидіння, запобіжний пояс, знімне сидіння жорсткої 
конструкції

підніжка - фіксована або знімна, 

Б1.3

КК.4.2.1
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- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому числі й 
після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості протезування; 
протезована кукса одного стегна при неможливості користування протезом; кукси обох стоп 
на рівні суглоба Шопара при неможливості користування ортопедичним взуттям); 
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох кісток 
гомілки при неможливості оперативного втручання; 
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим болючим 
синдромом або різко вираженої згинальною або розгинальною контрактурою; анкілоз або 
різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним положенням однієї 
або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною поразкою суглобів нижніх 
кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або 
однієї нижній кінцівки; 
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок). 
Примітка: За умов збережених або компенсаторно розвинених функцій верхніх кінцівок

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на будь-
якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців; 
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість 
кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення 
кистей і втримання предметів; 
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в 
обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах; 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподобний дефект особистості при шизофренії.
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації. 122



Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на передні колеса

Технічні характеристики

Підгрупа Б1.1

КК.4.2.1-5-1-8-2-5-4-6-1-3.7-5.9-7-6-4-Д (37 см) 
(модель КРД)

(kg)     

kg  kg  

Конструктивні особливості 
моделі 

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені                         
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, 
регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована  

Сидіння та спинка не регулюються

                

660 370 75 22,5355 492 212 460 870

КК.4.2.1
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Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Друкмаш-центр»

Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на передні колеса

Підгрупа Б1.1

КК.4.2.1-9-1-5-2-6-5-6-1-3.7-9-7-6-6 (40 см) 
(модель ДККС-5-01-40)
КК.4.2.1-0-1-5-2-7-5-6-1-3.7-9-7-6-6 (43 см)
(модель ДККС-5-01-43)

Конструктивні особливості 
моделі 

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки

Підлокітники регулюються за висотою, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені                         
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, 
регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована  

Сидіння та спинка не регулюються

                

КК.4.2.1
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400 100700 505 305450 520 980

430 100730 505 305450 520 980

(kg)     

kg  kg  
Технічні характеристики

ДККС-5-01-40

ДККС-5-01-43

34,0

34,3
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Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Друкмаш-центр»

Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на передні колеса

Підгрупа Б1.1

Конструктивні особливості 
моделі 

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Подушка на сидіння (моделі ДККС-1-02-40(43))
Запобіжний пояс (моделі ДККС-1-03-40(43))

Підлокітники регулюються за висотою, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені                        
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

КК.4.2.1-9-1-5-2-6-5-6-1-1.3.7-9-7-6-6 (40 см) 
(модель ДККС-1-01-40)
КК.4.2.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-9-7-6-6 (43 см) 
(модель ДККС-1-01-43)
КК.4.2.1-9-1-5-2-6-5-6-1-1.3.7-5.9-7-6-7 (40 см) 
(модель ДККС-1-02-40)
КК.4.2.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-5.9-7-6-7 (43 см)
(модель ДККС-1-02-43)
КК.4.2.1-9-1-5-2-6-5-6-1-1.3.7-9.14-7-6-7 (40 см) 
(модель ДККС-1-03-40)
КК.4.2.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-9.14-7-6-7 (43 см) 
(модель ДККС-1-03-43)

(kg)     

kg  kg  
Технічні характеристики

ДККС-1-01-40

34,4

35,5-
35,8

34,1

35,2-
35,5

ДККС-1-02-40, ДККС-1-03-40

ДККС-1-01-43

ДККС-1-02-43, ДККС-1-03-43

400 100700 505 305450 520 980

400 100700 505 305450 520 980

430 100730 505 305450 520 980

430 100730 505 305450 520 980

Примітка.
Моделі ДККС-1-02-40(43) додатково оснащені пристосуваннями для милиць

КК.4.2.1
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Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Друкмаш-центр»

Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на передні колеса

Підгрупа Б1.2

КК.4.2.1

Конструктивні особливості 
моделі Підлокітники регулюються за висотою, підніжка 

регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені                        
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, 
регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – відкидна

Сидіння та спинка не регулюються

                

КК.4.2.1-9-1-5-2-6-5-6-1-1.3.7-9-7-4-6 (40 см) 
(модель ДККС-7-01-40)
КК.4.2.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-9-7-4-6 (43 см) 
(модель ДККС-7-01-43)
КК.4.2.1-9-1-5-2-6-5-6-1-1.3.7-5.9-7-4-7 (40 см) 
(модель ДККС-7-02-40)
КК.4.2.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-5.9-7-4-7 (43 см) 
(модель ДККС-7-02-43)
КК.4.2.1-9-1-5-2-6-5-6-1-1.3.7-9.14-7-4-7 (40 см) 
(модель ДККС-7-03-40)
КК.4.2.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-9.14-7-4-7 (43 см) 
(модель ДККС-7-03-43)
КК.4.2.1-9-1-5-2-6-5-6-1-1.3.7-5.9.14-7-4-7 (40 см) 
(модель ДККС-7-04-40)
КК.4.2.1-0-1-5-2-7-5-6-1-1.3.7-5.9.14-7-4-7 (43 см) 
(модель ДККС-7-04-43)
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Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Подушка на сидіння (моделі ДККС-7-02-40(43) та 
ДККС-7-04-40(43))
Запобіжний пояс (моделі ДККС-7-03-40(43) та 
ДККС-7-04-40(43))

(kg)     

kg  kg  
Технічні характеристики

ДККС-7-01-40

34,6

35,7-
37,6

34,3

35,4-
37,3

ДККС-7-02-40, ДККС-7-03-40, ДККС-7-04-40

ДККС-7-01-43

400 100700 505 305450 520 980

430 100730 505 305450 520 980

400 100700 505 305450 520 980

430 100730 505 305450 520 980

ДККС-7-02-43, ДККС-7-03-43, ДККС-7-04-43

Примітка.
Моделі ДККС-7-02-40(43) та ДККС-7-04-40(43) додатково оснащені пристосуваннями для милиць
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Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на передні колеса

Підгрупа Б1.3

Конструктивні особливості 
моделі 

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється 
вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не 
втрачає можливість пересуватися на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені                        
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, 
регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

(kg)     

kg  kg  
Технічні характеристики

КК.4.2.1-6-1-2-5-5-5-6-1-3.7-5.9-7-6-6 (38 см) 
(модель КДСВ)
КК.4.2.1-0-1-2-5-7-5-6-1-3.7-5.9-7-6-6 (42 см) 
(модель КДСВ-01)
КК.4.2.1-0-1-2-5-8-5-6-1-3.7-5.9-7-6-6 (45 см) 
(модель КДСВ-02)

670 380 492 100 32,0250440 490 930

710 420 492 100 32,0250440 490 930

740 450 492 100 33,0250440 490 930

КК.4.2.1
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Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Ортотехно»

Крісла колісні 
з двуручним керуванням  
важільним приводом на передні колеса

Підгрупа Б1.3

КК.4.2.1

Конструктивні особливості 
моделі 

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах 
Сидіння знімне   
Підлокітники короткі                        
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Сидіння та спинка не регулюються

                

(kg)     

kg  kg  
Технічні характеристики

КК.4.2.1-0-1-8-2-5-3-1-2-1.3.7-5.9.14-7-6-6 (38 см)
КК.4.2.1-0-1-8-2-7-4-1-2-1.3.7-5.9.14-7-6-6 (42 см)
КК.4.2.1-0-1-8-2-8-5-1-2-1.3.7-5.9.14-7-6-6 (45 см)
(модель ККВ)

710 380 60 36,01050

750 420 751050

780 450 1001050

500 250500 550

500 250500 550

500 250500 550

36,0

36,0
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ ТА РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
НА ПЕРЕДНІ КОЛЕСА

Умови експлуатування для пересування поза приміщенням - 

Базові крісла колісні підвищеної надійності (Б1)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Стійко виражені або значно виражені порушення статодинамічних функцій 
(захворювання, наслідки травм і деформацій нижніх кінцівок, таза й хребта з 
вираженими порушеннями рухових функцій, що приводять до обмеження здатності 
до самостійного пересування, у комбінації зі стійкими захворюваннями або 
деформаціями однієї з верхніх кінцівок: параліч, значно виражений, виражений 
парез обох нижніх кінцівок у комбінації зі стійкими захворюваннями, деформаціями 
й парезами однієї з верхніх кінцівок; 
- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез при відсутності протипоказань 
до керування кріслом коляскою з електроприводом з боку психіатра, нарколога й 
окуліста.

Супутні захворювання та опис загального стану користувача:
- серцево-судинні захворювання,
- захворювання органів дихання, 
- похилий вік та загальна слабкість
- за умов відсутності можливості постійного стороннього догляду

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Помірно виражені, виражені або значно виражені порушення статики й координації 
рухів (гіперкінетичні, атактичні, порушення); 
- помірковано виражений, виражений або значно виражений верхній парапарез, 
верхня параплегія; плегия, виражений або значно виражений парез двох кистей. 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій, олігофреноподібний дефект особистості при 
шизофренії; епілептичний синдром; виражені й значно виражені порушення зору й 
слуху.

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ: - знім

- знімні підлокітники, 
- спинка - регулюється кут нахилу, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - подушка на сидіння, 
робоче гальмо

ні підніжки, 

КК.8.2
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

КП «НВК «Іскра»

КК.8.2-5-2-8-4-6-5-10-1-1.3.7-5.9.18-7-5-8 (39 см) 
(модель «Іскра КЕП» та «Іскра КЕП-1»)

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. 
Сидіння фіксоване    
Підлокітники подовжені                          
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи,регулюється за висотою
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється,спинка регулюється вручну

                

Крісла колісні 
з електричним приводом
та ручним керуванням на передні колеса

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки 
Робоче гальмо

КК.8.2

Технічні характеристики

390 100 98,5630 528 250470 510 1000 25 5 90 15

км км/год
(kg)     

kg  kg  

Модель «Іскра-КЕП» оснащена важелями керування для лівої руки, 
«Іскра КЕП-1» - для правої руки.
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Примітка: крісла колісні  не постачаються у 2013 році «Іскра КЕП» та «Іскра КЕП-1»



КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ 
ТА СЕРВОКЕРУВАННЯМ НА ЗАДНІ КОЛЕСА

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Базові крісла колісні (Б1)

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- 
- знімні підлокітники, 
- відкидна спинка, 
- система опори тіла - регулюється кут 
нахилу, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - подушка на 
сидіння, запобіжний пояс
Може мати ручний привідний обід 

знімні підніжки, 

Б1.1

Базові крісла колісні підвищеної надійності (Б2)

- 
- підлокітники - знімні або регулюються за 
висотою, 
- спинка - відкидна або знімна, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - запобіжний пояс
Може мати сидіння, що регулюється за 
ефективною шириною 

знімні підніжки, 

Б2.1

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Стійко виражені або значно виражені порушення статодинамічних функцій 
(захворювання, наслідки травм і деформацій нижніх кінцівок, таза й хребта з 
вираженими порушеннями рухових функцій, що приводять до обмеження здатності до 
самостійного пересування, у комбінації зі стійкими захворюваннями або деформаціями 
однієї з верхніх кінцівок: параліч, значно виражений, виражений парез обох нижніх 
кінцівок у комбінації зі стійкими захворюваннями, деформаціями й парезами однієї з 
верхніх кінцівок; 
- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез) при відсутності протипоказань до 
керування кріслом коляскою з електроприводом з боку психіатра, нарколога й окуліста.

Супутні захворювання та опис загального стану користувача
- серцево-судинні захворювання,
- захворювання органів дихання, 
- похилий вік та загальна слабкість
- за умов відсутності можливості постійного стороннього догляду

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Помірно виражені, виражені або значно виражені порушення статики й координації 
рухів (гіперкінетичні, атактичні, порушення); 
- Тетрапарез з повною відсутністю функції верхніх кінцівок. 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій, олігофреноподібний дефект особистості при шизофренії; 
епілептичний синдром; виражені й значно виражені порушення зору й слуху.

КК.9.1
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Слайг Медікал»

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у  складеному положенні не 
втрачає можливості пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - відкидна

Сидіння та спинка не регулюються 

Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Підгрупа Б1.1

КК.9.1-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-1-4-8 
КК.9.1-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-1-4-8 
КК.9.1-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-1-4-8 
(модель 110)

(38,5 см)
(42,5 см)
(44,5 см)

КК.9.1

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

100194305385580 58,0515 194 475 915 6,0 50
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у  складеному положенні не 
втрачає можливості пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - відкидна

Сидіння та спинка не регулюються 

Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Підгрупа Б1.1

КК.9.1-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.2.3.7-9.14.17-1-4-8 (40 см) 
КК.9.1-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9.14.17-1-4-8 (42 см)
(модель КеД-31)

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

100 58,3190320400585 520 460 920 6,0

100 58,3190320420607 520 460 920 6,0

50

50

25

25

10

10

КК.9.1

У
Н

ІВ
Е

Р
С

А
Л

Ь
Н

І 
К

Р
ІС

Л
А

 К
О

Л
ІС

Н
І

133



Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у  складеному положенні не 
втрачає можливості пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - відкидна

Сидіння та спинка не регулюються 

Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Підгрупа Б1.1

КК.9.1-6-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-7-4-8 
(42 см) 
КК.9.1-0-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-7-4-8 
(47 см)
(модель КеД-32)

КК.9.1

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

100195530420685 500 475 973 60,8

100 60,8195530470735 500 475 973
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

КП «НВК «Іскра»

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у  складеному положенні не 
втрачає можливості пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються (обертаються або 
відкидаються)
Підніжка знімна з відкидною складаною
опорою стопи, регулюється за висотою 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - знімна

Сидіння та спинка не регулюються 

Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Підгрупа Б2.1

КК.9.1-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.3.7-9.17-7-1-8 (38,5; 40,5 см) 
КК.9.1-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.3.7-9.17-7-1-8 (42,5 см)
(модель КЕК «Неон-Іскра»)

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

55,01001040519950510180595420385620

55,01001040519950510180595420425660

55,01001040519950510180595420405640
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у  складеному положенні не 
втрачає можливості пересуватись на колесах 
Сидіння знімне
Підлокітники короткі, опускаються (обертаються або 
відкидаються)
Підніжка знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - відкидна

Сидіння та спинка не регулюються 

Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Підгрупа Б2.1

КК.9.1-5-1-8-5-8-5-1-2.4-1.2.3.7-9.14.17-7-4-8 (45,5 см) 
(модель ККЕД 11)

КК.9.1

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

455 100 75,0635 319 200445 450 920 14 6 60 15
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у  складеному положенні не 
втрачає можливості пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються (обертаються або 
відкидаються)
Підніжка знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - відкидна

Сидіння та спинка не регулюються 

Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Підгрупа Б2.1

КК.9.1-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-7-4-8 (45,5 см) 
(модель ККЕК 1)

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

455 100 71,0635 319 200445 450 920 14 6 60 15
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Підлокітники регулюються за висотою, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у  складеному положенні не 
втрачає можливості пересуватись на колесах 
Сидіння складається, регулюється ефективна 
ширина
Підлокітники короткі
Підніжка знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - знімна

Сидіння та спинка не регулюються 

Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Підгрупа Б2.1

КК.9.1-5-1-5-5-7-5-6.9-2-1.2.3.7-9.14.17-7-1-8 (43 см) 
(модель 215)

КК.9.1

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

620 430 310 100 75,0200425 500 970 15 6 40 5
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у  складеному положенні не 
втрачає можливості пересуватись на колесах 
Сидіння знімне
Підлокітники короткі, відкидаються
Підніжка знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - фіксована

Сидіння та спинка не регулюються 

Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс

Підгрупа Б2.1

КК.9.1-5-1-8-5-8-5-1-2.4-1.2.3.7-5.9.14-7-6-8 (47 см) 
(моделі LY-EB103S, LY-EB103N, LY-EB103)

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

100 48,5194285470655 470 535 900 87,125 60

«Comfort Orthopedic Co. Ltd», Тайвань
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Примітка: крісла колісні  не постачаються у 2013 році LY-EB103S, LY-EB103N, LY-EB103



КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ 
ТА СЕРВОКЕРУВАННЯМ НА ЗАДНІ КОЛЕСА

Крісла колісні з розширеними функціями (Р1)

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- 
- знімні підлокітники, 
- спинка - регулюється кут нахилу, 
- система опори тіла - пружинна, 
регулюється кут нахилу, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - подушка на 
сидіння, запобіжний пояс

знімні підніжки, 

Р1.1

Крісла колісні з розширеними функціями 
надійності (Р2)

 підвищеної 

- 
- знімні підлокітники, 
- відкидна спинка, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - подовжувач спинки, підголівник, бічні упори для голови, подушка на 
сидіння, запобіжний пояс. 
Керування пультом крісла колісного здійснюється за допомогою підборіддя 

знімні підніжки, 

Р2.1

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Стійко виражені або значно виражені порушення статодинамічних функцій 
(захворювання, наслідки травм і деформацій нижніх кінцівок, таза й хребта з вираженими 
порушеннями рухових функцій, що приводять до обмеження здатності до самостійного 
пересування, у комбінації зі стійкими захворюваннями або деформаціями однієї з верхніх 
кінцівок: параліч, значно виражений, виражений парез обох нижніх кінцівок у комбінації зі 
стійкими захворюваннями, деформаціями й парезами однієї з верхніх кінцівок; 
- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез) при відсутності протипоказань до 
керування кріслом коляскою з електроприводом з боку психіатра, нарколога й окуліста.
- Тетраплегія та тетрапарез – за умови обладнання крісла колісного пристроєм для 
керування підборіддям
- Розгинальні контрактури у колінному суглобі – за умов наявності підніжки з регульованим 
кутом нахилу
- Сколіоз IV ступеню, кіфотичне захворювання хребта – за умов наявності знімної або 
відкидної спинки
Супутні захворювання та опис загального стану користувача
- серцево-судинні захворювання,
- захворювання органів дихання, 
- похилий вік та загальна слабкість
- за умов відсутності можливості постійного стороннього догляду

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Помірно виражені, виражені або значно виражені порушення статики й координації рухів 
(гіперкінетичні, атактичні, порушення); 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій, олігофреноподібний дефект особистості при шизофренії; 
епілептичний синдром; виражені й значно виражені порушення зору й слуху.

- 
- знімні підлокітники, 
- спинка - регулюється кут нахилу, 
- система опори тіла - обертається, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - підголівник, 
робоче гальмо

фіксована підніжка, 

Р1.2

КК.9.1
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Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 



Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Слайг Медікал»

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне.
Сидіння фіксоване
Підлокітники короткі
Підніжка знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла - пружинна, регулюється кут 
нахилу
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Підгрупа Р1.1

КК.9.1-5-2-8-4-6-5-10-2-1.2.3.7-5.9.14.17-1.6-5-8 (40,5 см)
(модель 123)

КК.9.1

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

100 76,0225355405655 555 570 1005 87,225 25

Д
О

Р
О

Ж
Н

І 
К

Р
ІС

Л
А

 К
О

Л
ІС

Н
І

141



Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у  складеному положенні не 
втрачає можливості пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються (обертаються або 
відкидаються)
Підніжка знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - відкидна

Сидіння та спинка не регулюються 

Додаткове оснащення Подовжувач спинки
Підголівник
Бічні упори для голови
Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

КК.9.1-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-1.2.3.5.9.14.17-7-4-8 
(45,5 см) 
(модель ККЕК 2)

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

455 100 75,0635 319 200445 450 1030 14 6 60 15
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Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Підгрупа Р2.1
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ 
ТА СЕРВОКЕРУВАННЯМ НА ПЕРЕДНІ КОЛЕСА

Умови експлуатування для пересування поза приміщенням - 

Базові крісла колісні підвищеної надійності (Б1)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Стійко виражені або значно виражені порушення статодинамічних функцій 
(захворювання, наслідки травм і деформацій нижніх кінцівок, таза й хребта з 
вираженими порушеннями рухових функцій, що приводять до обмеження здатності 
до самостійного пересування, у комбінації зі стійкими захворюваннями або 
деформаціями однієї з верхніх кінцівок: параліч, значно виражений, виражений парез 
обох нижніх кінцівок у комбінації зі стійкими захворюваннями, деформаціями й 
парезами однієї з верхніх кінцівок; 
- геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез) при відсутності протипоказань 
до керування кріслом коляскою з електроприводом з боку психіатра, нарколога й 
окуліста.

Супутні захворювання та опис загального стану користувача
- серцево-судинні захворювання,
- захворювання органів дихання, 
- похилий вік та загальна слабкість
- за умов відсутності можливості постійного стороннього догляду

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Помірно виражені, виражені або значно виражені порушення статики й координації 
рухів (гіперкінетичні, атактичні, порушення); 
- Тетрапарез з повною відсутністю функції верхніх кінцівок. 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій, олігофреноподібний дефект особистості при 
шизофренії; епілептичний синдром; виражені й значно виражені порушення зору й 
слуху.

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ: - знім

- підлокітники - знімні, регулюються за висотою, 
- знімна спинка, 
- система опори тіла - пружинна, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - подушка на сидіння, 
робоче гальмо, електричний привод для управління 
веденими колесами

ні підніжки, 

КК.9.2
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Підлокітники регулюються за висотою, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. 
Сидіння фіксоване
Підлокітники короткі
Підніжка з відкидною складаною
опорою стопи, регулюється за висотою, регулюється 
кут нахилу опори стопи 
Система опори тіла - пружинна
Спинка - знімна

Сидіння та спинка не регулюються 

Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на передні колеса

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Робоче гальмо
Електричний привод для управління веденими 
колесами

Підгрупа Б1.1

КК.9.2-9-1-5-4-7-5-10-2-3.5.7-5.9.14.18.19-6-1-8 (42 см)
(модель 220)

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

665 420 410 100 150,0360550 550 1040 15 5 100 8

КК.9.2
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КРІСЛА КОЛІСНІ ІНШІ 
(З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ ТА МЕХАНІЧНИМ 
ПРИВОДОМ)

Умови експлуатування для пересування поза приміщенням - 

Базові крісла колісні (Б1)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому 
числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості 
протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування 
протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування 
ортопедичним взуттям); 
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох 
кісток гомілки при неможливості оперативного втручання; 
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим 
болючим синдромом або різко вираженої згинальною або розгинальною контрактурою; 
анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним 
положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною 
поразкою суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох 
або однієї нижній кінцівки; 
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок). 
Примітка: За умов збережених або компенсаторно розвинених функцій верхніх кінцівок

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на 
будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців; 
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або 
тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують 
функції захоплення кистей і втримання предметів; 
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім 
положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах; 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподобний дефект особистості при 
шизофренії. 
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.
- Стійки помірні й виражені вади зору (гострота зору з корекцією нижче 0,04 на оці, 
що краще бачить, або звуження поля зору до 10 градусів), що не дають можливість 
керувати кріслом колісним на дорогах загального призначення 

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ: - фіксовані підніжки, 

- фіксовані підлокітники, 
- фіксована спинка, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - алюмінієвий сплав

КК.0
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

КК.0-0-1-2-2-5-5-6-1-3.7.9-5.9-7-6-4 (36 см)
КК.0-0-1-2-2-6-5-6-1-3.7.9-5.9-7-6-4 (40 см) 
(модель КкД-09)

Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється 
вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватися на колесах
Сидіння складається  
Підлокітники подовжені
Підніжка з відкидною складною опорою стопи, 
фіксована, регулюється за висотою
Система опори тіла - фіксована
Спинка - фіксована

Сидіння та спинка не регулюються 

                

 

Крісла колісні інші 
(з подвійним ручним керуванням та 
механічним приводом)

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

735 360 100 20,5900605 190470 480

775 400 100 20,5900605 190470 480
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Умови експлуатування для пересування поза приміщенням - 

Крісла колісні з розширеними функціями підвищеної 
надійності (Р1)

КРІСЛА КОЛІСНІ ІНШІ 
(З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ ТА МЕХАНІЧНИМ 
ПРИВОДОМ)

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ: - знімні підніжки, 

- фіксовані підлокітники, 
- знімна спинка, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь
Привідні важелі оснащено барабанами, із змонтованими 
на них ручними привідними ободами 

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому 
числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості 
протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування 
протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування 
ортопедичним взуттям); 
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох 
кісток гомілки при неможливості оперативного втручання; 
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим 
болючим синдромом або різко вираженої згинальною або розгинальною контрактурою; 
анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним 
положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною 
поразкою суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох 
або однієї нижній кінцівки; 
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок. 
- Сколіоз IV ступеню, кіфотичне захворювання хребта – за умов обладнання 
відкидною, знімною або спинкою з регульованим кутом нахилу
Примітка: За умов збережених або компенсаторно розвинених функцій верхніх кінцівок

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на 
будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців; 
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або 
тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують 
функції захоплення кистей і втримання предметів; 
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім 
положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах; 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподобний дефект особистості при 
шизофренії.
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.
- Стійки помірні й виражені вади зору (гострота зору з корекцією нижче 0,04 на оці, 
що краще бачить, або звуження поля зору до 10 градусів), що не дають можливість 
керувати кріслом колісним на дорогах загального призначення
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КК.0-5-1-2-5-5-5-6-2-1.2.3.7-5.9-7-1-6 (36,5 см) 
(модель КСІ-1-1М-1П “Іскра”) 
КК.0-5-1-2-5-6-5-6-2-1.2.3.7-5.9-7-1-6 (38,5; 40,5 
см) 
(моделі КСІ-1-1М-2П “Іскра” та КСІ-1-1М-3П 
“Іскра”)

КП «НВК «Іскра»

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Крісла колісні інші 
(з подвійним ручним керуванням та 
механічним приводом)

Конструктивні особливості 
моделі Підлокітники фіксовані,підніжка регулюється вручну

Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не 
втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається    
Підлокітники короткі                         
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла - фіксована
Спинка - знімна

Сидіння  та спинка не регулюються

                

Додаткове оснащення

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

600 365 100 32,5950595 190420 510

620 385 100 32,5950595 190420 510

640 100 32,5950595 190420 510405

КСІ-1-1М-1П

КСІ-1-1М-2П

КСІ-1-1М-3П

Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
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Примітка: крісла колісні 
 не постачаються у 2013 році 

КСІ-1-1М-1П “Іскра”, “Іскра”КСІ-1-1М-2П “Іскра” 
                   та КСІ-1-1М-3П “Іскра”



Умови експлуатування для пересування поза приміщенням - 

Крісла колісні з розширеними функціями підвищеної 
надійності (Р2)

КРІСЛА КОЛІСНІ ІНШІ 
(З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ ТА МЕХАНІЧНИМ 
ПРИВОДОМ)

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ: - фіксовані підніжки, 

- знімні підлокітники, 
- спинка з регульованим кутом нахилу, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь. 
Має знімний цепний привід до базової універсальної 
коляски, що дозволяє її використовувати як в 
приміщеннях, так і на вулиці.

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому 
числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості 
протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування 
протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування 
ортопедичним взуттям); 
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох 
кісток гомілки при неможливості оперативного втручання;  
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим 
болючим синдромом або різко вираженої згинальною або розгинальною контрактурою; 
анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним 
положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною 
поразкою суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез; параліч обох або однієї нижньої 
кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижній кінцівки; 
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, 
таза й хребта). 
- Сколіоз IV ступеню, кіфотичне захворювання хребта – за умов обладнання 
відкидною, знімною або спинкою з регульованим кутом нахилу
Примітка: За умов збережених або компенсаторно розвинених функцій верхніх кінцівок

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на 
будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців; 
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або 
тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують 
функції захоплення кистей і втримання предметів; 
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім 
положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах; 
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподобний дефект особистості при 
шизофренії.
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.
- Стійки помірні й виражені вади зору (гострота зору з корекцією нижче 0,04 на оці, 
що краще бачить, або звуження поля зору до 10 градусів)що не дають можливість 
керувати кріслом колісним на дорогах загального призначення
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Технічні характеристики

КП «НВК «Іскра»

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:
КК.0-9-2-8-4-5-5-10-3-3.5-1.5.9.17.18-7-5-5А (38 см) 
(модель КСІ-1-2-3П “Іскра”)

(kg)     

kg  kg  

680 380 100 27,01000595 122410 480

Конструктивні особливості 
моделі Підлокітники знімні або складані, підніжка 

регулюється вручну
Розбірне.
Сидіння фіксоване
Підлокітники похилі
Підніжка - регулюється висота та кут нахилу 
опори стопи
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

              

Додаткове оснащення Подовжувач спинки
Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки 
Протиперекидний пристрій 
Робоче гальмо

КК.0
Крісла колісні інші 
(з подвійним ручним керуванням та 
механічним приводом)
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ДОШКИ ДЛЯ ПЕРЕСУВАННЯ
(КОЛЯСКИ МАЛОГАБАРИТНІ)

Умови експлуатування для пересування у приміщенні та поза приміщенням - 

Дошки для пересування базові (Б1)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Стійкі значно виражені порушення статодинамічних функцій: 
висока двостороння ампутація стегон.

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Помірно виражені, виражені або значно виражені порушення статики й координації 
рухів (гіперкінетичні, атактичні порушення);
- Помірно виражений, виражений або значно виражений верхній парапарез, верхня 
параплегія; плегія, виражений або значно виражений парез двох кистей;
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій;
- Виражені й значно виражені олігофреноподобный дефект особистості при шизофренії; 
епілептичний синдром.

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ: - підніжки, підлокітники та спинка відсутні,

- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - штовхачі, запобіжний пояс

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

ЗП.1-1-0-*-1-6-4-10-*-*-14-7-*-1 
(модель КМ)

Конструктивні особливості 
моделі Підлокітники та підніжка відсутні

Не складається
Система опори тіла - фіксована

Постачається з сидінням без спинки

Додаткове оснащення Запобіжний пояс

(kg)     

kg  kg  

365 365 75 6,0210120 120480 210

Технічні характеристики

Примітка. Комплектується штовхачами
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ТРИКОЛІСНІ ВЕЛОСИПЕДИ

Умови експлуатування для пересування поза приміщенням - 

Триколісні велосипеди базові (Б1)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

Незначні захворювання центральної нервової системи та опорно-рухового апарату 

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ: - підніжки, підлокітники та спинка відсутні,

- сидіння - регулюється по висоті та по горизонталі,
- система опори тіла - регулюється кут нахилу, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - тримачі для ніг, задники-
тримачі, запобіжний пояс, робоче гальмо

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

ЗП.2-0-0-*-4-1-5-2.3-*-*-12.13.14.18-2-*-4 
(модель ВТП)

Конструктивні особливості 
моделі Підлокітники відсутні, підніжки не регюються

Розбірне
Сидіння регулюється за висотою та по горизонталі
Система опори тіла - регулюється за висотою

Постачається з сидінням без спинки

 

Додаткове оснащення
Задники-тримачі
Запобіжний пояс
Робоче гальмо

Тримачі для ніг

(kg)     

kg  kg  
Технічні характеристики

870 220 100 25,0492 1200
800-
1070

- -

- Відсутність або тяжкі захворювання верхніх або нижніх кінцівок;
- Помірно виражені, виражені або значно виражені порушення статики й координації 
рухів (гіперкінетичні, атактичні порушення);
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням 
поведінки, різні типи деменцій;
- Виражені й значно виражені олігофреноподобный дефект особистості при шизофренії; 
епілептичний синдром
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