
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  

390 390 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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