
КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
ВІД ЗАДНІХ КОЛІС

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Базові крісла колісні для пацієнтів з порушеннями 
функції хребта (КЛБ1)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

За умови самостійного користування:
- Контрактури у колінному суглобі, що не дають можливість тримати нижню кінцівку 
зігнутою у положенні сидячі – (за умов обладнання підніжкою з регульованим кутом 
нахилу) у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають 
можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»
- Захворювання хребта, що потребують періодичної зміни пози із положення сидячі в 
положення лежачі
- Наслідки уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно 
підтримувати тулуб у положенні «сидячі» 
- Ампутаційні дефекти нижніх кінцівок у сукупності з наслідками уражень хребта та 
спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні 
«сидячі»
- Анкілоз тазостегнового суглобу в положенні розгинання або у функціонально 
невигідному положенні

КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

- 
- знімні підлокітники, 
- спинка - регулюється кут нахилу, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - подовжувач 
спинки або підголівник, складані 
підставки під гомілки

знімні підніжки (регулюється кут нахилу), 

КЛБ1.1

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

 За умови самостійного користування:
- 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.

- 
- знімні підлокітники, 
- спинка - регулюється кут нахилу, 
- система опори тіла - фіксована, 
- матеріал рами - алюмінієвий сплав,
- додаткове оснащення - подовжувач 
спинки або підголівник, бічні упори для 
голови, складані підставки під гомілки

знімні підніжки (регулюється кут нахилу), 

КЛБ1.2

КК.2
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КРІСЛА КОЛІСНІ 
З ПОДВІЙНИМ РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ 
ВІД ЗАДНІХ КОЛІС

Умови експлуатування для пересування в приміщенні та поза приміщенням - 

Базові крісла колісні для пацієнтів з порушеннями 
функції хребта (КЛБ1)

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

За умови користування за допомогою супроводжуючої особи:
- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез; параліч обох або однієї 
нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижній 
кінцівки у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають 
можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»; 
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, 
таза й хребта). 
- Контрактури у колінному суглобі, що не дають можливість тримати нижню кінцівку 
зігнутою у положенні сидячі – за умов обладнання підніжкою з регульованим кутом 
нахилу
- Захворювання хребта, що потребують періодичної зміни пози із положення сидячі в 
положення лежачі
- Наслідки уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно 
підтримувати тулуб у положенні «сидячі» 
- Тетраплегія та тетрапарез 
- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на 
будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців у 
сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість 
самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»; 
- 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 у сукупності з наслідками уражень 
хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у 
положенні «сидячі»; 
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім 
положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах у 
сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість 
самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»; 
- Анкілоз тазостегнового суглобу в положенні розгинання або у функціонально 
невигідному положенні

КК.2

МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

За умови користування за допомогою супроводжуючої особи:
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють підтримувати положення «сидячі»;
- Захворювання, наслідки травм, уроджених дефектів хребта, таза, тазостегнових 
суглобів, головного й спинного мозку, що унеможливлюють сидіння.
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Константа ЕКСПО»

Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені                         
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою 
стопи,обертається, регулюється висота та кут нахилу 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну 

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Подовжувач спинки
Складові підставки під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

Підгрупа КЛБ1.1

КК.2-5-2-8-2-6-4-6-1-1.2.3.4.7-1.10.17-7-5-5 (40,5 см)
КК.2-5-2-8-2-8-5-6-1-1.2.3.4.7-1.10.17-7-5-5 (46 см) 
(модель ККСЛ)

450

1200

1200600 405 75 27,0575 200440

450650 460 100 27,1575 200440

КК.2
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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
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені                         
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну 

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Підголівник
Подушка на сидіння
Складові підставки під гомілки
Протиперекидний пристрій

КК.2
Підгрупа КЛБ1.1

КК.2-5-2-8-2-4-5-6-1-1.2.3.4.7-2.5.10.17-7-5-5 (34 см)
КК.2-5-2-8-2-5-5-6-1-1.2.3.4.7-2.5.10.17-7-5-5 (37 см)
КК.2-5-2-8-2-7-5-6-1-1.2.3.4.7-2.5.10.17-7-5-5 (42 см)
(модель 954)

Технічні характеристики
(kg)     

kg  kg  

340 510565 26,0100197610 480 100
730/
965/
1195
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370 510595 26,0100197610 480 100
730/
965/
1195

420 510645 26,0100197610 480 100
730/
965/
1195
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Ортотехно»

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники подовжені                         
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу 
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну 

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Подовжувач спинки
Складові підставки під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

Підгрупа КЛБ1.1

КК.2-5-2-8-2-5-5-6-1-1.2.3.4.7-1.10.17-7-5-5 (38 см) 
КК.2-5-2-8-2-6-5-6-1-1.2.3.4.7-1.10.17-7-5-5 (41 см) 
КК.2-6-2-8-2-8-5-6-1-1.2.3.4.7-1.10.17-7-5-5 (46 см)
КК.2-0-2-8-2-10-5-6-1-1.2.3.4.7-1.10.17-7-5-5 (51 см)
(модель ОККСЛ)

475615 380 28,0600 190550 100835

475645 410 28,0600 190550 100835

475695 460 28,0600 190550 100835

475745 510 28,0600 190550 100835

КК.2
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Конструктивні особливості 
моделі 

Виробник:

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, 
модель виробу:

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

Підлокітники знімні або складані, підніжка 
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає 
можливість пересуватись на колесах 
Сидіння складається    
Підлокітники похилі                         
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою 
стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу 
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - регулюється кут нахилу

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну 

                

Крісла колісні 
з подвійним ручним керуванням 
від задніх коліс

Додаткове оснащення Подовжувач спинки
Бічні упори для голови
Складові підставки під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики (kg)     

kg  kg  

КК.2
Підгрупа КЛБ1.1

КК.2-5-2-8-2-5-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.10.17-1-5-3 (38 см)
КК.2-5-2-8-2-6-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.10.17-1-5-3 (40 см)
КК.2-6-2-8-2-7-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.10.17-1-5-3 (43 см)
КК.2-6-2-8-2-8-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.10.17-1-5-3 (45 см)
КК.2-0-2-8-2-8-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.10.17-1-5-3 (46 см)
(модель КкД-04-01)

470625 380 20,0600 148510 100
715/
945/
1195
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470645 400 20,0600 148510 100
715/
945/
1195

470675 430 20,0600 148510 100
715/
945/
1195

470695 450 20,0600 148510 100
715/
945/
1195

470705 460 20,0600 148510 100
715/
945/
1195
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