
СИСТЕМИ ПРОТЕЗІВ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ НА РІЗНИХ 
РІВНЯХ КИСТІ 

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В 
ПРОМЕНЕЗАП`ЯСТКОВОМУ  СУГЛОБІ 

ПРОТЕЗИ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ МІЖЛОПАТКОВО-ГРУДНОЇ
АМПУТАЦІЇ 

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В 
ПЛЕЧОВОМУ СУГЛОБІ 

ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА 

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В 
ЛІКТЬОВОМУ СУГЛОБІ 

ПР.0

ПР.1

ПР.2

ПР.3

ПР.9

ПР.8

ПР.4
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Q71.0 Вроджена повна відсутність верхньої(їх) кінцівки(ок)

Q71.2 Вроджена відсутність передпліччя та кисті

Q71.3 Вроджена відсутність кисті та пальця(ів) кисті

Q74.0 Інші вроджені вади розритку верхньої(-іх)  кінцівки(-ок),

           вкючно плечовий пояс

Q74.8 Уточнені вроджені аномалії кінцівки(ок)

Q74.9 Вроджена аномалія кінцівки(ок) неуточнена

Z89.0 Набута відсутність пальця(ів), включно великий палець, однобічна

Z89.1 Набута відсутність кисті та зап'ястка

Z89.2 Набута відсутність верхньої кінцівки вище зап'ястка

Z89.3 Набута відсутність обох верхніх кінцівок (на будь-якому рівні) 

Z89.8 Набута відсутність верхніх та нижніх кінцівок (на будь-якому рівні) 

Z89.9 Набута відсутність кінцівки, неуточнена 

Захворювання по МКХ-10, 
які можуть спричиняти порушення функцій верхніх кінцівок, 

що потребують забезпечення протезами верхніх кінцівок
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ПР.0

Опис конструкції

Протез пальців виготовлений
з силікону по анатомічній моделі

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ НА РІЗНИХ РІВНЯХ 
КИСТІ
(код згідно з ISO 9999 - 06 18 03)

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ПР.0.2.1 - Протез кисті без приймальної гільзи косметичний

Ампутація на рівні пальців та кисті

ПР.0.3.1 - Протез пальців косметичний, виготовлений з силікону 
                по анатомічній моделі

Опис конструкції

ПРОТЕЗИ КИСТІ , ПАЛЬЦІВ КОСМЕТИЧНІ

Косметичне заміщення кисті та пальців

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Протез кисті без приймальної
гільзи, кисть пасивна косметична

ПР.0.4.1 - Протез кисті косметичний, виготовлений з силікону 
                по анатомічній моделі

Протез кисті виготовлений 
з силікону по анатомічній моделі

Опис конструкції

ПР.0.5.1 - Протез кисті косметичний, з гільзою зі шкіри

Протез кисті з гільзою зі шкіри, 
кисть пасивна косметична

Опис конструкції
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Опис конструкції

ПРОТЕЗИ КИСТІ РОБОЧІ

Заміщення втрачених функцій верхньої кінцівки (схоплення і утримання 
предметів) під час виконання робочих або побутових операцій

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

ПРОТЕЗИ КИСТІ ПРОТИУПОР

Опис конструкції

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Заміщення втрачених функцій верхньої кінцівки (схоплення і утримання 
предметів) під час виконання  побутових операцій

ПР.0ПР.0
ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ НА РІЗНИХ РІВНЯХ 
КИСТІ
(код згідно з ISO 9999 - 06 18 03)

ПР.0.5.2 - Протез кисті робочій, з гільзою зі шкіри

ПР.0.1.2 - Протез кисті робочій, з гільзою з армованих (шаруватих) 
пластиків та термопластичних матеріалів

Опис конструкції

ПР.0.1.02 - Протез кисті протиупор з армованих (шаруватих) 
пластиків або термопластичних матеріалів

Складається з приймальної гільзи
з шаруватих пластиків або 
термопластичного матеріалу, 
комплекту вузлів та деталей для 
робочих протезів, насадок до робочих 
протезів та елементів кріплення.

Складається з приймальної гільзи
зі шкіри, комплекту вузлів 
та деталей для робочих протезів, 
насадок до робочих протезів та 
елементів кріплення.

Складається з 
гільзи з шаруватих пластиків 
або термопластичного  матеріалу,
упора, металевої пластинки, 
гумової вкладки, елементів кріплення

приймальної
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ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В 
ПРОМЕНЕЗАП`ЯСТКОВОМУ СУГЛОБІ
(код згідно з ISO 9999 - 06 18 06)

ПР.1

Складається з  гільзи
передпліччя з шаруватих пластиків, 
кисті активної з системою тягового 
керування та елементів кріплення

приймальної 

Опис конструкції

Складається з  гільзи 
передпліччя з шаруватих пластиків, 
кисті пасивної косметичної
та елементів кріплення

приймальної 

Опис конструкції

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В ПРОМЕНЕЗАП`ЯСТКОВОМУ 
СУГЛОБІ З ТЯГОВИМ КЕРУВАННЯМ

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В ПРОМЕНЕЗАП`ЯСТКОВОМУ 
СУГЛОБІ КОСМЕТИЧНІ

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ
Косметичне заміщення верхньої кінцівки

Косметичне заміщення верхньої кінцівки та розширення функціональних 
можливостей за рахунок  часткового відновлення функцій схоплення та утримання 
предметів

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

ПР.1.1.1 - Протез після вичленення в променезап`ястковому суглобі
                 косметичний з гільзою з  армованих (шаруватих) 

пластиків та  термопластичних матеріалів

ПР.1.1.3 - Протез після вичленення в променезап`ястковому суглобі
                 з тяговим керуванням з гільзою з  армованих (шаруватих) 

пластиків та  термопластичних матеріалів

Ампутація або наявність уродженого недорозвитку частини верхньої 

кінцівки після вичленення в променезапястковому суглобі
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ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ПРОТЕЗИ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ 
(код згідно з ISO 9999 - 06 18 09) ПР.2

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки

ПР.2.1.1 - Протез передпліччя косметичний з гільзою з  армованих
                (шаруватих) пластиків та  термопластичних матеріалів

ПРОТЕЗИ  ПЕРЕДПЛІЧЧЯ КОСМЕТИЧНІ

Опис конструкції

ПР.2.5.1 - Протез передпліччя косметичний з гільзою зі шкіри

Опис конструкції

Складається з  гільзи 
передпліччя та манжетки плеча зі шкіри, 
шин шарнірних, кисті косметичної 
та елементів кріплення

приймальної 

Складаеться з  гільзи 
передпліччя з шаруватих пластиків 
та термопластів,  кисті косметичної 
та елементів кріплення

приймальної 

Ампутація одностороння, двостороння  або наявність уродженого недорозвитку 

частини верхньої кінцівки між променезап`ястковим та ліктьовим  суглобами
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ПРОТЕЗИ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ 
(код згідно з ISO 9999 - 06 18 09) ПР.2

 ПР.2.1.2 - Протез передпліччя робочий з гільзою з  армованих
                 (шаруватих) пластиків та  термопластичних матеріалів

Заміщення втрачених функцій верхньої кінцівки (схоплення і утримання 
предметів) під час виконання робочих або побутових операцій

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

ПР.2.5.2 - Протез передпліччя робочий з гільзою зі шкіри

Опис конструкції

Опис конструкції

ПРОТЕЗИ  ПЕРЕДПЛІЧЧЯ РОБОЧІ

Складається з  гільзи
передпліччя з шаруватих пластиків
або термопластичних матеріалів,
комплекту вузлів та деталей для
робочих протезів передпліччя,
насадок до робочих протезів
та елементів кріплення

приймальної

Складається з  гільзи
передпліччя зі шкіри з манжеткою,
комплекту вузлів та деталей для
робочих протезів передпліччя,
насадок до робочих протезів
та елементів кріплення

приймальної
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ПРОТЕЗИ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ З ТЯГОВИМ КЕРУВАННЯМ

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки та розширення функціональних 
можливостей за рахунок  часткового відновлення функцій схоплення та утримання 
предметів

ПР.2
ПРОТЕЗИ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ 
(код згідно з ISO 9999 - 06 18 09)

 ПР.2.1.3 - Протез передпліччя з тяговим керуванням з гільзою з 
шаруватих пластиків та термопластів 

Складаеться з п  гільзи
передпліччя з шаруватих пластиків
та термопластів, кисті активної,
вузла  променезап`ясткового, 
комплекту вузлів та деталей систем
керування протезом передпліччя 
та елементів кріплення

риймальної

Опис конструкції

 ПР.2.5.3 - Протез передпліччя з тяговим керуванням 
                 з гільзою зі шкіри

Опис конструкції

Скадається з  гільзи 
передпліччя зі шкіри з манжеткою
на плече, шин шарнірних, 
кисті активної та елементів кріплення

приймальної
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ПРОТЕЗИ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ З ТЯГОВИМ 
КЕРУВАННЯМ КОМБІНОВАНІ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки та розширення функціональних 
можливостей за рахунок  часткового відновлення функцій схоплення і утримання 
предметів та можливість виконання побутових операцій шляхом заміни кисті на 
захватні пристрої та спеціальні пристосування

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Опис конструкції
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ПР.2
ПРОТЕЗИ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ 
(код згідно з ISO 9999 - 06 18 09)

 ПР.2.1.4 - Протез передпліччя з тяговим керуванням комбінований 
з гільзою шаруватих пластиків 

Складається з  гільзи
передпліччя з шаруватих пластиків,
вузла  променезап`ясткового з фіксацією,
адаптерів, кисті активної, а також гачків
та спеціальних пристосувань, кріплення 
протеза,до складу якого входить система
керування комбінованим протезом 

приймальної

ПРОТЕЗИ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ З ЗОВНІШНІМ ДЖЕРЕЛОМ ЕНЕРГІЇ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки та розширення функціональних 
можливостей за рахунок  часткового відновлення функцій схоплення та утримання 
предметів

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

 ПР.2.1.5 - Протез передпліччя з зовнішнім джерелом енергії з 
гільзою з шаруватих пластиків 

Складається з п  гільзи
передпліччя  з шаруватих пластиків
в 

риймальної

та системи керування “Міотея” до 
якої входять кисть з електроприводом,
електронний блок керування, 
акумулятори та зарядний пристрій

Опис конструкції



ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В ЛІКТЬОВОМУ 
СУГЛОБІ 
(код згідно з ISO 9999 - 06 18 12)

ПР.3

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В ЛІКТЬОВОМУ СУГЛОБІ З ТЯГОВИМ 
КЕРУВАННЯМ

Опис конструкції

Косметичне заміщення верхньої кінцівки та розширення функціональних 
можливостей за рахунок  часткового відновлення функцій схоплення і утримання 
предметів та орієнтування  їх у просторі

Складається з приймальної гільзи
плеча та гільзи передпліччя з 
шаруватих пластиків, шин шарнірних
ліктьових з тяговим замком, кисті 
активної, вузла променезап`ясткового,

та елементів кріплення

комплекту вузлів та деталей систем 
керування тяговим протезом плеча

84

Ампутація одностороння, двостороння  або наявність уродженого недорозвитку 

частини верхньої кінцівки на рівні ліктьового суглоба

ПР.3.1.3 - Протез після вичленення в ліктьовому суглобі з тяговим
                керуванням  з гільзою з  армованих (шаруватих) пластиків



ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА 
(код згідно з ISO 9999 - 06 18 15) ПР.4

ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА КОСМЕТИЧНІ

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ
Косметичне заміщення верхньої кінцівки, балансування маси тіла

Опис конструкції

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Ампутація одностороння, двостороння  або наявність уродженого недорозвитку 

частини верхньої кінцівки між плечовим та ліктьовим  суглобами

ПР.4.1.1 - Протез плеча косметичний з гільзою з армованих 
                (шаруватих) пластиків та термопластичних матеріалів

Складається з п  гільзи плеча з 
шаруватих пластиків та термопластів, 
кисті косметичної, 

риймальної

комплекту вузлів та 
деталей до косметичного протеза плеча 
та елементів кріплення

ПР.4.5.1 - Протез плеча косметичний з гільзою зі шкіри  

Складається з п  гільзи 
плеча зі шкіри, кисті косметичної, 
шин шарнірних ліктьових, 

 

та елементів кріплення

риймальної

вузла “лікоть-передпліччя” 
пластмасового з замком;
вузла-каркасу з замком до протезу
плеча 

Опис конструкції
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ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА РОБОЧІ

Опис конструкції

Складається з  гільзи
плеча з шаруватих пластиків, 
комплекту вузлів та деталей для 
робочого протеза плеча, гачків та
спеціальних пристосувань до робочих 
протезів та елементів кріплення

приймальної

Заміщення втрачених функцій верхньої кінцівки (схоплення і утримання 
предметів) під час виконання робочих або побутових операцій

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ
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ПР.4
ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА 
(код згідно з ISO 9999 - 06 18 15)

ПР.4.5.2 - Протез плеча робочий з гільзою зі шкіри  

ПР.4.1.2 - Протез плеча робочий 
                пластиків та термопластичних матеріалів

з гільзою з армованих (шаруватих) 

Опис конструкції

Складається з  гільзи
плеча зі шкіри, шин шарнірних,
комплекту вузлів та деталей для 
робочого протеза плеча, 
гачків та спеціальних пристосувань 
до робочих протезів та елементів кріплення 

приймальної



ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА 
(код згідно з ISO 9999 - 06 18 15) ПР.4
ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА З ТЯГОВИМ КЕРУВАННЯМ

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки та розширення функціональних 
можливостей за рахунок  часткового відновлення функцій схоплення та утримання 
предметів та орієнтування їх у просторі

ПР.4.1.3 - Протез плеча з тяговим керуванням 
                армованих (шаруватих) пластиків 

з  гільзою з 

Опис конструкції

Складається з  приймальної гільзи 
плеча з шаруватих пластиків, вузла 
променезап`ясткового, вузла 
“лікоть-передпліччя” до активних
протезів або вузла  ліктьового для 
активних протезів з гільзою передпліччя
з шаруватих пластиків, комплекту вузлів
та деталей систем керування тяговим 
протезом плеча або комплекту вузлів та 
деталей систем керування комбінованим 
протезом плеча та елементів кріплення

ПР.4.5.3 - Протез плеча з тяговим керуванням з  гільзою зі шкіри 

Складається з  гільзи плеча 
зі шкіри та вузла “лікоть-передпліччя”,
кисті штучної та елементів кріплення

приймальної

Опис конструкції
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Рівень функціональності

ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА З ТЯГОВИМ КЕРУВАННЯМ 
КОМБІНОВАНІ

Опис конструкції

Косметичне заміщення верхньої кінцівки та розширення функціональних 
можливостей за рахунок  часткового відновлення функцій схоплення і утримання 
предметів та можливість виконання побутових операцій шляхом заміни кисті на 
захватні пристрої та спеціальні пристосування

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Складається з  гільзи
плеча з шаруватих пластиків,
вузла “лікоть-передпліччя” 
(або ліктьового вузла та гільзи 
передпліччя з шаруватих пластиків),
вузла  променезап`ясткового з фіксацією, 
адаптерів, кисті активної, а також гачків
та спеціальних пристосувань, 
кріплення протеза, до складу якого 
входить система керування 
комбінованим протезом 

приймальної

ПР.4
ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА 
(код згідно з ISO 9999 - 06 18 15)

ПР.4.1.4 - Протез плеча з тяговим керуванням комбінований 
                з  гільзою з армованих (шаруватих) пластиків 

ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА З ЗОВНІШНІМ ДЖЕРЕЛОМ ЕНЕРГІЇ

Опис конструкції

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Складається з  гільзи 
плеча з шаруватих пластиків, вузла 
“лікоть-передпліччя” (або ліктьового
вузла та гільзи передпліччя з 
шаруватих пластиків); системи 
керування “Міотея” до якої входять 
кисть з електроприводом, електронний
блок керування, акумулятори та 
зарядний пристрій; елементів кріплення

приймальної

Косметичне заміщення верхньої кінцівки та розширення функціональних 
можливостей за рахунок  часткового відновлення функцій схоплення та утримання 
предметів та орієнтування їх у просторі

ПР.4.1.5 - Протез плеча з зовнішнім джерелом енергії 
                 армованих (шаруватих) пластиків 

 з  гільзою з 
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ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В ПЛЕЧОВОМУ 
СУГЛОБІ 
(код згідно з ISO 9999 - 06 18 18) ПР.8

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В ПЛЕЧОВОМУ СУГЛОБІ 
КОСМЕТИЧНІ 

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Опис конструкції

Косметичне заміщення верхньої кінцівки, балансування маси тіла

Cкладається з  гільзи з 
шаруватих пластиків, комплекту 
вузлів та деталей до косметичного 
протеза після вичленення плеча, 
косметичного обліцювання,
кисті косметичної та елементів 
кріплення 

приймальної

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Ампутація на рівні плечового суглоба

ПР.8.1.1 - Протез після вичленення в плечовому суглобі косметичний
                з  гільзою з армованих (шаруватих) пластиків

Опис конструкції

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В ПЛЕЧОВОМУ СУГЛОБІ З ТЯГОВИМ 
КЕРУВАННЯМ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки та розширення функціональних 
можливостей за рахунок  часткового відновлення функцій схоплення і утримання 
предметів та орієнтування їх у просторі

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Cкладається з  гільзи, 
гільзи плеча, вузла плечового, вузла 
“лікоть-передпліччя” (або ліктьового
вузла та гільзи передпліччя з 
шаруватих пластиків), вузла 
променезап`ясткового, кисті активної, 
складових частин системи керування
тяговим протезом плеча та 
елементів кріплення

приймальної

ПР.8.1.3 - Протез після вичленення в плечовому суглобі з тяговим
                 керуванням з  гільзою з армованих (шаруватих) пластиків
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ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ МІЖЛОПАТКОВО-ГРУДНОЇ 
АМПУТАЦІЇ
(код згідно з ISO 9999 - 06 18 21)

Складається з внутрішньої і 
зовнішньої гільз  з шаруватих 
пластиків, комплекту вузлів та 
деталей до косметичного протеза
після вичленення плеча, 
косметичного обліцювання,
кисті косметичної та елементів 
кріплення 

ПР.9

Опис конструкції

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ МІЖЛОПАТКОВО-ГРУДНОЇ АМПУТАЦІЇ 
КОСМЕТИЧНІ

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки, балансування маси тіла

Ампутація в області лопатково-грудного та грудино-ключичного суглобів

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ПР.9.1.1 - Протез після міжлопатково-грудної ампутації косметичний
                з  гільзою з армованих (шаруватих) пластиків
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