
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
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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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