
- 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

КК.1
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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

КК.1

У
Н

ІВ
Е

Р
С

А
Л

Ь
Н

І 
К

Р
ІС

Л
А

 К
О

Л
ІС

Н
І

7



- 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, 

БН1.1
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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

КК.1

У
Н

ІВ
Е

Р
С

А
Л

Ь
Н

І 
К

Р
ІС

Л
А

 К
О

Л
ІС

Н
І

13



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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НВЦ «Антей ЛТД»
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