
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»
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