
КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ 
ТА СЕРВОКЕРУВАННЯМ НА ЗАДНІ КОЛЕСА

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Базові крісла колісні (Б1)

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- 
- знімні підлокітники, 
- відкидна спинка, 
- система опори тіла - регулюється кут 
нахилу, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - подушка на 
сидіння, запобіжний пояс
Може мати ручний привідний обід 

знімні підніжки, 

Б1.1

Базові крісла колісні підвищеної надійності (Б2)

- 
- підлокітники - знімні або регулюються за 
висотою, 
- спинка - відкидна або знімна, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - запобіжний пояс
Може мати сидіння, що регулюється за 
ефективною шириною 

знімні підніжки, 

Б2.1

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); 
- Тетрапарез з повною відсутністю функції верхніх кінцівок. 
- 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.

КК.9.1
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Слайг Медікал»

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у  складеному положенні не 
втрачає можливості пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - відкидна

Сидіння та спинка не регулюються 

Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Підгрупа Б1.1

КК.9.1-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-1-4-8 
КК.9.1-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-1-4-8 
КК.9.1-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-1-4-8 
(модель 110)

(38,5 см)
(42,5 см)
(44,5 см)

КК.9.1

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

100194305385580 58,0515 194 475 915 6,0 50
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у  складеному положенні не 
втрачає можливості пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - відкидна

Сидіння та спинка не регулюються 

Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Підгрупа Б1.1

КК.9.1-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.2.3.7-9.14.17-1-4-8 (40 см) 
КК.9.1-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9.14.17-1-4-8 (42 см)
(модель КеД-31)

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

100 58,3190320400585 520 460 920 6,0

100 58,3190320420607 520 460 920 6,0
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у  складеному положенні не 
втрачає можливості пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - відкидна

Сидіння та спинка не регулюються 

Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Підгрупа Б1.1

КК.9.1-6-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-7-4-8 
(42 см) 
КК.9.1-0-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-7-4-8 
(47 см)
(модель КеД-32)

КК.9.1

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

100195530420685 500 475 973 60,8

100 60,8195530470735 500 475 973
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

КП «НВК «Іскра»

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у  складеному положенні не 
втрачає можливості пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються (обертаються або 
відкидаються)
Підніжка знімна з відкидною складаною
опорою стопи, регулюється за висотою 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - знімна

Сидіння та спинка не регулюються 

Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Підгрупа Б2.1

КК.9.1-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.3.7-9.17-7-1-8 (38,5; 40,5 см) 
КК.9.1-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.3.7-9.17-7-1-8 (42,5 см)
(модель КЕК «Неон-Іскра»)

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

55,01001040519950510180595420385620

55,01001040519950510180595420425660

55,01001040519950510180595420405640

КК.9.1

У
Н

ІВ
Е

Р
С

А
Л

Ь
Н

І 
К

Р
ІС

Л
А

 К
О

Л
ІС

Н
І

135



Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у  складеному положенні не 
втрачає можливості пересуватись на колесах 
Сидіння знімне
Підлокітники короткі, опускаються (обертаються або 
відкидаються)
Підніжка знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - відкидна

Сидіння та спинка не регулюються 

Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Підгрупа Б2.1

КК.9.1-5-1-8-5-8-5-1-2.4-1.2.3.7-9.14.17-7-4-8 (45,5 см) 
(модель ККЕД 11)

КК.9.1

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

455 100 75,0635 319 200445 450 920 14 6 60 15
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у  складеному положенні не 
втрачає можливості пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються (обертаються або 
відкидаються)
Підніжка знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - відкидна

Сидіння та спинка не регулюються 

Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Підгрупа Б2.1

КК.9.1-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-7-4-8 (45,5 см) 
(модель ККЕК 1)

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

455 100 71,0635 319 200445 450 920 14 6 60 15
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ПАТ «Завод «Артемзварювання»

Підлокітники регулюються за висотою, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у  складеному положенні не 
втрачає можливості пересуватись на колесах 
Сидіння складається, регулюється ефективна 
ширина
Підлокітники короткі
Підніжка знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - знімна

Сидіння та спинка не регулюються 

Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Додаткове оснащення Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Підгрупа Б2.1

КК.9.1-5-1-5-5-7-5-6.9-2-1.2.3.7-9.14.17-7-1-8 (43 см) 
(модель 215)

КК.9.1

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

620 430 310 100 75,0200425 500 970 15 6 40 5
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у  складеному положенні не 
втрачає можливості пересуватись на колесах 
Сидіння знімне
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 електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс

Підгрупа Б2.1

КК.9.1-5-1-8-5-8-5-1-2.4-1.2.3.7-5.9.14-7-6-8 (47 см) 
(моделі LY-EB103S, LY-EB103N, LY-EB103)

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

100 48,5194285470655 470 535 900 87,125 60

«Comfort Orthopedic Co. Ltd», Тайвань
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Примітка: крісла колісні  не постачаються у 2013 році LY-EB103S, LY-EB103N, LY-EB103



КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ 
ТА СЕРВОКЕРУВАННЯМ НА ЗАДНІ КОЛЕСА

Крісла колісні з розширеними функціями (Р1)

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- 
- знімні підлокітники, 
- спинка - регулюється кут нахилу, 
- система опори тіла - пружинна, 
регулюється кут нахилу, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - подушка на 
сидіння, запобіжний пояс

знімні підніжки, 

Р1.1

Крісла колісні з розширеними функціями 
надійності (Р2)

 підвищеної 

- 
- знімні підлокітники, 
- відкидна спинка, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - подовжувач спинки, підголівник, бічні упори для голови, подушка на 
сидіння, запобіжний пояс. 
Керування пультом крісла колісного здійснюється за допомогою підборіддя 

знімні підніжки, 

Р2.1

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.
- Тетраплегія та тетрапарез – за умови обладнання крісла колісного пристроєм для 
керування підборіддям
- Розгинальні контрактури у колінному суглобі – за умов наявності підніжки з регульованим 
кутом нахилу
- Сколіоз IV ступеню, кіфотичне захворювання хребта – за умов наявності знімної або 
відкидної спинки
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); 
- 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.

- 
- знімні підлокітники, 
- спинка - регулюється кут нахилу, 
- система опори тіла - обертається, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - підголівник, 
робоче гальмо

фіксована підніжка, 

Р1.2

КК.9.1
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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 «Слайг Медікал»

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне.
Сидіння фіксоване
Підлокітники короткі
Підніжка знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла - пружинна, регулюється кут 
нахилу
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Додаткове оснащення Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

Підгрупа Р1.1

КК.9.1-5-2-8-4-6-5-10-2-1.2.3.7-5.9.14.17-1.6-5-8 (40,5 см)
(модель 123)

КК.9.1

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

100 76,0225355405655 555 570 1005 87,225 25
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

Львівське КЕПЗПіП

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у  складеному положенні не 
втрачає можливості пересуватись на колесах 
Сидіння складається
Підлокітники короткі, опускаються (обертаються або 
відкидаються)
Підніжка знімна з відкидною складаною
опорою стопи, обертається, регулюється за висотою 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - відкидна

Сидіння та спинка не регулюються 

Додаткове оснащення Подовжувач спинки
Підголівник
Бічні упори для голови
Подушка на сидіння
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій

КК.9.1-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-1.2.3.5.9.14.17-7-4-8 
(45,5 см) 
(модель ККЕК 2)

Технічні характеристики

км км/год
(kg)     

kg  kg  

455 100 75,0635 319 200445 450 1030 14 6 60 15
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Крісла колісні 
з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

Підгрупа Р2.1
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