
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

59


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6

