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Ширина

Короткі, фігурні підлокітники дозволяють впритул під’їхати до столу або
інших робочих поверхонь (моделі 908, 110, 123, Сіті-01, Сіті-02). 

Підніжки бувають знімні, регульовані по висоті (моделі 901, 908, 951, 110
Сіті-01, Сіті-02), відкидні (модель 123). Можна виділити ще один тип підніжок - з 
ортопедичною опорою для гомілки (модель 954) та можливістю  регулювання 
кута нахилу.

Спинка інвалідного візка може бути така, що складається 
(модель 908, 110), регульована за кутом нахилу, зі з’ємним підголівником
(модель 954).

Коляска може бути оснащена такими корисними опціями як:

- антиперекидач (всі моделі)

- швидкоз’ємні колеса (модель 908, модель Сіті-01, модель Сіті-02)                                      

- рама що складається (всі моделі окрім моделі 123)

- подушка або м’яка накидка на сидіння  (всі моделі)

- фіксуючи ремені, модель (110, 123)

Інвалідні коляски призначені для того, щоб прискорити період реабілітації та полегшити повсякденне життя людям з обмеженими можливостя-
ми. Вони повинні бути надійними, функціональними і комфортними, але в першу чергу вони повинні дійсно допомагати, а не створювати додаткові 
труднощі.

Людині, яка вперше зіткнулася з необхідністю придбання інвалідного візка, не так просто зробити правильний вибір. Ми хочемо Вам трохи розпо-
вісти про відмінності та особливості різних типів колясок.

Інвалідні коляски розрізняються за типом коліс, підніжок, підлокітників, а також за вагою, габаритами та матеріалами, які були використані для
виробництва рами або оббивки коляски. При виборі інвалідного візка слід звертати увагу на такі функціональні частини: підлокітники, підніжки, спинка.

Підлокітники бувають відкидні, знімні, та ті, що регулюються за висотою (Сіті-02), подовженні, укорочені або фігурні. Подовженні підлокітники 
(модель 901)  забезпечують більш надійну підтримку і безпечне пересування. Коляска з подовженими підлокітниками підходить для людей з проблемами
координації руху і вестибулярного апарату.

Для тих, хто має можливість самостійно пересідати з ліжка на візок, або хоче полегшити цю процедуру людям, що за ними доглядають, більше 
підійдуть відкидні підлокітники (модель 908, 951, Сіті-01, Сіті-02).

Якщо у Васс є сумніви або питаанняя, будь ласка, проконнсультуйтеся з нашими фахівцями 04444-44883-65-27- відділл по о рроботі з ЦБІ,
044-489-00-19-9-віддділ із забезпечеення інвалідів, 050-314-599-50, 067-507-67-56 або 063-644-7748480 -- відділ із забезппеченення інвалідів

Більш детаальнну інформацію ппро ппідбір, вибір, догляд зза ТЗРамі та багато іншої корисної інффоормам ції, яка постійно ононовлюється,
Ви можете прочочиттати на нашому ссайтті  http://med.slayg.coom

Вдалого ВаВамм вибору!

ЯКК ППРААВИЛЛЬЬННОО ОООБРААТТТИ ККООЛЯЯСКККУУ

Декілька моментів, на якіД ,
ми хочемо звернути Вашу увагу:р у у у у

При виборіі кооляски найважллиивішиим параметром є шииририна сидіння. Воно не повинноо бубути занаддтоо
вуззьким, або заннаддто широким.

Найпростішішший спосіб вибоору - це приміряти коляяскски з різною шириною сидіння. ММіж ж стегнами 
люл дини, яка сиидддить в інвалідномму ввіізку, і боковинами кколяски, повинна вільно проходиитии ддолоня.

Але що рроббити, якщо немамає мможливості  визначити ширину коляски? Присядьтте (ааббо посадіть) наа нее
надто м’яку поовеерхню, прикладдіть до стегон з обох ссторін книжки, акуратно, щоб нее зрушу ити книги з місццяя, 
пересядьте, і вимміряйте відстаннь мміж книжками. А тепер доббавте ще 5 см до отриманоної 
цифри (припуускс  на теплий одяг) – це і буде ідеальна ширина сидіння коляски.

Крім ширринни сидіння самоої коляски дуже важлииво враховувати і загальну ширинуу 
кок ляски, її можлжливість проходитти уу вузькі дверні та ліфтфтові пройоми та ін. Будь ласка,
увуважно читайтее оопис моделей, їїх фуункціональність і приризнз ачення, прислухайтеся 
доо наших рекомеендацій і не забуувайтте, що елементарнийй догляд допоможе довше 
збеерегти виріб уу рробо очому стані.і.
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Ширина сидіння        Загальна ширина коляски р д р

0 60  40 см                            60 см

  42 см                            62 см

  44 см                            64 см

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

9 8 6 6 2 2 9 8  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

Опис:

Рама сталева, що складається, з посиленим 
каркасом

Оббивка з міцної тканини з вологовідштовхуючим 
напиленням (колір та малюнок можуть відрізнятися 

уу

від фото)

Спинка складається для зручності транспортування

Підлокітники короткі (покращує можливість під’їзду
до столу та будь-якої іншої робочої поверхні), 

р р ур р у

відкидаються назад - що мінімізує зусилля 
у уу у

пересадки з коляски або на коляску
у у

Підніжки для ніг регулюються по довжині, 
знімаються

Підстопники піднімаються вертикально

Колеса передні 20х5 см, задні 30х7см, виготовлені
із спіненого поліуретану

Антиперекидач

Гальма електромагнітні та ручні для блокування на
ухилах

Швидкоз’ємні акумуляторні батареї дозволяють 
складати коляску для зручності транспортування

у у

МММОДДДЕЛЬЬ 1110 Базова коляска з електроприводом, призначена для самостійного 
пересування в приміщеннях та на вулиці

Технічні характеристики:

  Висота коляски: 91 см

  Висота сидіння: 50 см

  Ефективна глибина сидіння: 51,5 см 

  Висота підлокітника: 26 см 

  Максимальна швидкість: 7 км / год 

  Висота перешкод (поріг): 6 см 

  Акумулятори: 2х28АН, 12 V 

  Відстань, які можна пройти на одній  
  зарядці акумуляторів - 25,6 км

  Максимальне навантаження: 110 кг

  Вага коляски (з акумуляторами): 56 кг

Пульт керування - маніпулятор «джойстик» з 
плавним регулюванням швидкості (5 швидкостей), є 
можливість використання під праву або ліву руки

Увага!

Коляска складається тільки після від’єднання та 
зняття акумулятора

Додаткове оснащення:

Подушка на сидіння

Рекомендуємо:

Для людей, які мають не працюючі, або дуже 
слабкі руки, чи мають якісь інші протипоказання 
для користування звичайною коляскою без 
електропривода. Для використання в приміщеннях. 

КОЛЯЯСККАА ЗЗ ЕЕЛЛЕЕКТТТРООППРИИВВОДДООМ  (БААЗЗОВВАА)

*Виробник залишає за собою право вносити зміни 
у конструкцію крісла колісного, що не погіршує 
якість виробу, тому деякі її зміни можуть бути не 
відображені (або замінені), в даній інструкції або 
паспорті.
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Ширина сидіння    Загальна ширина коляски р р

  41 см                          65 см  41 см                          65 см

44 65  44 см                         65 см

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

9 2 8 6 0 2 2 9 6 8  КК.9.1-5-2-8-4-6-5-10-2-1.2.3.7-5.9.14.17-1.6-5-8

  КК.9.1-5-2-8-4-7-5-10-2-1.2.3.7-5.9.14.17-1.6-5-8

Опис:

Рама жорстка, фіксована, з посиленим каркасом, 
складається з 2-х полурам з амортизуючими

р ф р

пружинами

Оббивка з міцної тканини з вологовідштовхуючим 
напиленням (колір та малюнок можуть відрізнятися 

уу

від фото)

Спинка має три положення фіксації, складається 
для зручності транспортування

Підлокітники регулюються по висоті (26-32 см), 
знімаються, що мінімізує зусилля пересадки з

уу

коляски або на коляску
у

Підніжки для ніг регулюються по довжині, 
відкидаються в сторони, знімаються

уу

Підстопники піднімаються вертикально і
регулюються горизонтально

Колеса передні суцільногумові 20х5 см, задні
і й і 30спінений поліуретан 30 см

р у ур у

Антиперекидач

МММОДДДЕЛЬЬ 1223 Дорожня коляска з електроприводом, призначена для самостійного 
пересування на вулиці

Технічні характеристики:

  Висота коляски: 99 см

  Висота сидіння: 56,5 см

  Висота підлокітників: 26-32 см

  Кут нахилу сидіння: 10,90

  Максимальна швидкість: 7,2 км / год 

  Мінімальна висота перешкод: 10 см 

  Відстань, яку можна пройти на одній  
  зарядці акумуляторів - 35, 2 км

  Акумулятори: 2х28АН, 12 V 

  Максимальне навантаження: 100 кг

  Вага коляски (з акумуляторами): 65 кг

Гальма електромагнітні та ручні

Пульт керування - маніпулятор «джойстик» з 
плавним регулюванням швидкості (5 швидкостей), 
можливість використання під праву або ліву руки

Коляска оснащена габаритними фарами, для 
пересування в темний час доби

Додаткове оснащення:

Подушка на сидіння

Рекомендуємо:

Пересування по вулиці в світлий і темний час доби

Увага!

Коляска не складається! Конструкція рами 
ускладнює транспортування

КОЛЯЯСККАА ЗЗ ЕЕЛЛЕЕКТТТРООППРИИВВОДДООМ ДДОРРРОЖЖЖННЯЯ

*Виробник залишає за собою право вносити зміни 
у конструкцію крісла колісного, що не погіршує 
якість виробу, тому деякі її зміни можуть бути не 
відображені (або замінені), в даній інструкції або 
паспорті.
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Опис:

Рама алюмінієва, що складається

Оббивка з міцної тканини з вологовідштовхуючим 
напиленням (колір та малюнок можуть відрізнятися 

уу

від фото)

Підлокітники короткі (це покращує можливість 
під’їзду до столу або будь-якій іншій робочої

р р ур р у

поверхні), відкидаються назад - це мінімізує зусилля
у у у ру у р

пересадки з коляски або на коляску
р

Підніжки для ніг регулюються по довжині, 
знімаються

Підстопники піднімаються вертикально та 
регулюются за кутом нахилу

Колеса передні ПУ (поліуретан) 15х3 см,
задні пневматичні або суцільногумові, 60 см,

р урр ур

швидкоз’ємні (зняття одним дотиком), 
у уу у

Антиперекидач

МММММОООДДДДЕЕЕЕЛЛЛЛЬЬЬЬ «««ССССІТТТІІІ--000011»»Полегшенна, середньоактивна коляска, призначена для самостійного 
пересування в приміщеннях, на вулиці, на майданчиках з твердим 
покриттям. Має можливість регулювання колісної бази, висоти 
сидіння та  кутата нахилу опори тіла. 

Ширина сидіння        Загальна ширина коляскир д р

  41 см                             59 см  41 см                             59 см

   44 см                             62 см

   46 см                             64 см

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

2 8 2 6 2 2 9 2 6  КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3

  КК.2-5-1-8-2-6-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3

  КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3

Технічні характеристики:

  Висота коляски: 89-91.5 см

  Висота сидіння: 50 см

  Глибина сидіння: 42 см

  Відстань між підніжкою та сидінням: 41 см

  Висота підлокітника: 26 см

  Висота спинки: 42 см

  Максимальне навантаження: 100 кг 

  Вага коляски: 15 кг

Коляска може складатися для зручності 
транспортування, у складеному стані не втрачає 
можливість котитися на колесах

Додаткове оснащення:

Подушка на сидіння 

Рекомендуємо:

Для використання у великих містах, в квартирах. 
Для людей, які ведуть помірно-активний спосіб 
життя, працюють, навчаються, а також для тих, хто 
часто здійснює поїздки в автотранспорті. Особам з 
ампутацією однієї, або обох нижніх кінцівок.

ККОЛЛЯЯСККА СЕРРРЕДДДНЬЬООААККТТИИВВВННАА

*Виробник залишає за собою право вносити зміни 
у конструкцію крісла колісного, що не погіршує 
якість виробу, тому деякі її зміни можуть бути не 
відображені (або замінені), в даній інструкції або 
паспорті.
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Ширина сидіння        Загальна ширина коляскир д р

41 59  41 см                              59 см

62  44 см                             62 см

  46 см                             64 см

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

  КК.2-5-1-5-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3  

  КК.2-5-1-5-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3

5 5 5 6 3 3 5 9 6 3  КК.2-5-1-5-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-5.9.17-1.2-6-3

Опис:

Рама алюмінієва, що складається

Оббивка з міцної тканини з вологовідштовхуючим 
напиленням (колір та малюнок можуть відрізнятися 

уу

від фото)

Підлокітники короткі, що покращує можливість
під’їзду до столу або будь-якій іншій робочої

р р ур р у

поверхні, відкидаються назад - це мінімізує зусилля 
у у уу у

пересадки з коляски або на коляску. Регулюються
р у у

за висотою.

Підніжки для ніг регулюються по довжині, 
знімаються

Підстопники піднімаються вертикально та 
регулюются за кутом нахилу

Колеса передні поліуретанові 15х3 см, задні
пневматичні або суцільногумові, 60 см,

р урур

швидкоз’ємні (зняття одним дотиком), 
у уу у

Третя пара коліс для проїзда у вузьких місцях

Антиперекидач

Коляска може складатися для зручності 
транспортування, у складеному положенні не 

у

втрачає можливість котитися на колесах
у у у

МММММОООДДДЕЕЕЛЛЛЬЬЬЬ «««СССССІІІТТТІ---00222»»» Спеціалізована, універсальна  коляска з розширеними функціями, 
яка має третю пару коліс для проїзду в вузьких місцях за допомогою 
третіх осіб, призначена для самостійного пересування в 
приміщеннях та на вулиці, на майданчиках з твердим покриттям. 
Має можливість регулювання колісної бази, висоти сидіння та  кута та 
нахилу опори тіла.

Технічні характеристики:

  Висота коляски: 89-91.5 см

  Висота сидіння: 50 см

  Глибина сидіння: 42 см

  Відстань між підніжкою та  
  сидінням: 41 см

  Висота підлокітника: 29.5-35.5 см 

  Висота спинки: 42 см

  Максимальне навантаження: 100 кг 

  Вага коляски: 17 кг

Додаткове оснащення:

Подушка на сидіння 

Пристрій для зручнішого знімання та встановлення 
задніх колес (домкрат)

Рекомендуємо:

Для використання у великих містах, в квартирах 
з вузькими дверними пройомами та ліфтах. Для 
людей, які ведуть помірно-активний спосіб життя, 
працюють, навчаються, а також для тих, хто часто 
здійснює поїздки в автотранспорті. Особам з 
ампутацією однієї, або обох нижніх кінцівок ніг.

ККОЛЯЯСККАА ССЕРЕЕДНННЬООААКТТИИВННАА

*Виробник залишає за собою право вносити зміни 
у конструкцію крісла колісного, що не погіршує 
якість виробу, тому деякі її зміни можуть бути не 
відображені (або замінені), в даній інструкції або 
паспорті.
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Ширина сидіння        Загальна ширина коляскир д р

  49 см                             70 см  49 см                             70 см

   53 см                             74 см

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

2 0 8 2 9 6 2 6 9 6  КК.2-0-1-8-2-9-7-6-1.4-1.2.3.7-5.6.9.17-1-6-4

  КК.2-0-1-8-2-10-7-6-1.4-1.2.3.7-5.6.9.17-1-6-4

Опис:

Рама сталева, що складається, посилена

Оббивка з міцної тканини з вологовідштовхуючим 
напиленням (колір та малюнок можуть відрізнятися 

уу

від фото)

Підлокітники прямі, відкидаються назад - що
мінімізує зусилля пересадки з коляски або на 

р

коляску

Підніжки для ніг регулюються по довжині, 
знімаються

Підстопники піднімаються вертикально

Колеса передні ПУ (поліуретан) 20х5 см, задні 
пневматичні або суцільногумові, 60 см, мають

р урур

пластиковий обід та спиці
уу

МММММООООДДДДДЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЬЬЬЬ 9999955555111 Універсальна, посилена  коляска для людей великої статури, призначена для 
самостійного пересування в приміщеннях та на вулиці, на майданчиках з 
твердим покриттям

Технічні характеристики:

  Висота коляски: 93 см

  Висота сидіння: 52 см

  Глибина сидіння: 46см

  Відстань між підніжкою та сидінням: 47 см

  Висота підлокітника: 28 см 

  Висота спинки: 48 см

  Максимальне навантаження: 125 кг 

  Вага коляски: 20,6 кг

Для людей з великою вагою

Антиперекидач

Коляска може складатися для зручності 
транспортування, у складеному стані не втрачає 
можливість котитися на колесах

Додаткове оснащення:

М’яка накидка на спинку і сидіння коляски

Рекомендуємо:

Використовувати цю модель людям з підвищеною 
вагою,  а також людям з великим об’ємом стегон. 
Особам з ампутацією однієї, або обох нижніх 
кінцівок.

ККОЛЯЯСККАА ННИИЗЗЬКОООАККТТИВВННА

*Виробник залишає за собою право вносити зміни 
у конструкцію крісла колісного, що не погіршує 
якість виробу, тому деякі її зміни можуть бути не 
відображені (або замінені), в даній інструкції або 
паспорті.
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Ширина сидіння        Загальна ширина коляскир д р

8 8  38 см                             58 см

  41 см                              61 см

  44 см                             64 см

  46 см                             67 см

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

2 8 6 2 2 9  КК.2-5-1-8-5-4-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1-4-3

  КК.2-5-1-8-5-5-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1-4-3

  КК.2-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1-4-3

  КК.2-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1-4-3

Опис:

Рама сталева, що складається

Оббивка з міцної тканини з вологовідштовхуючим 
напиленням (колір та малюнок можуть відрізнятися 

уу

від фото)

Підлокітники короткі, ступінчасті (покращує мож-
ливість під’їзду до столу або будь-якої іншої ро

р у р ур у р у
-

бочої поверхні), відкидаються назад - це мінімізує 
у у у ру у у р

зусилля пересадки з коляски або на коляску
р

Підніжки для ніг регулюються по довжині, зніма-
ються

Підстопники піднімаються вертикально

Спинка може складатися для більш зручного тран-
спортування

Колеса передні ПУ (поліуретан) 15х3 см, задні пнев-
матичні або суцільногумові, 60 см, швидкоз’ємні

р урр ур

(зняття одним дотиком)
у уу у

ККОЛЛЯЯСККА НИИЗЬККОАААКТТИИВВННАА
ММММОООДДДЕЕЕЛЛЛЬЬЬ 999000888 Універсальна компактна коляска, призначена для самостійного пересування в 

приміщеннях та  на вулиці, на майданчиках з твердим покриттям

Технічні характеристики:

  Висота коляски: 94,5 см 

  Висота сидіння: 50 см

  Глибина сидіння: 42 см

  Відстань між підніжкою та сидінням: 

  41 см

  Висота підлокітника: 26,5 см

  Висота спинки: 42 см

  Максимальне навантаження: 100 кг 

  Вага коляски: 15,8 кг

Для людей вагою до 100 кг

Коляска може складатися для зручності  
транспортування, у складеному стані не втрачає 
можливість котитися на колесах

Додаткове оснащення:

Подушка на сидіння

Антиперекидачі (додаткова опцція, за бажанням)

Можливість заміни задніх пневматичних колес на 
суцільногумові колеса

Увага! 

Якщо Ви обрали задні суцільногумові колеса або 
антиперекидачі обов’язково попередьте про це 
інспектора соціальної служби, сервісного центру, 
або зателефонуйте безпосередньо до нас!

Рекомендуємо:

Для людей, які ведуть помірно-активний спосіб 
життя, працюють, навчаються, а також для тих, хто 
часто здійснює поїздки в автотранспорті.

*Виробник залишає за собою право вносити зміни 
у конструкцію крісла колісного, що не погіршує 
якість виробу, тому деякі її зміни можуть бути не 
відображені (або замінені), в даній інструкції або 
паспорті.
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Ширина сидіння        Загальна ширина коляскир р

38 59  38 см                             59 см

  41 см                             63 см

  44 см                             66 см

Шифр виробу для замовлення:фр р у

КК 2 4 1 8 2 5 5 6 1 1 2 3 7 9 7 6 3  КК.2-4-1-8-2-5-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3

  КК.2-4-1-8-2-6-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3

  КК.2-4-1-8-2-7-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3

Опис:

Рама сталева, що складається

Оббивка з міцної тканини з вологовідштовхуючим
напиленням (колір та малюнок можуть відрізнятися

уу

від фото)

Підлокітники прямі, з’ємні, що полегшує пересадку
в коляску або з коляски

р

Підніжки для ніг регулюються по довжині та 
знімаются

Підстопники піднімаються вгору

Колеса передні ПУ (поліуретан) 20х5 см, задні
пневматичні або суцільногумові, 60 см

р урур

Для людей вагою до 100 кг

Коляска може складатися для зручності 
транспортування, у складеному стані не втрачає

у

можливість котитися на колесах
у у у

КОЛЛЯЯСКККА  НИИЗЗЬКККОААККТИИВВНАА
МММММОООООООДДДДДЕЕЕЕЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬ 999990001111 Універсальна базова коляска, призначена для самостійного пересування в 

приміщеннях та на вулиці, на майданчиках з твердим покриттям

Технічні характеристики:

  Висота коляски: 89,2 см 

  Висота сидіння: 50 см

  Глибина сидіння: 41 см

  Відстань між підніжкою та сидінням: 45 см

  Висота підлокітника: 29 см 

  Висота спинки: 45 см

  Максимальне навантаження: 100 кг 

  Вага коляски: 18,5 кг

Додаткове оснащення:

Подушка на сидіння

Можливість заміни задніх пневматичних колес на 
суцільногумові колеса

Увага! 

Якщо Ви обрали задні суцільногумові  колеса 
обов’язково попередьте про це інспектора 
соціальної служби, сервісного центру, або 
зателефонуйте безпосередньо до нас!

Рекомендуємо

Для самостійного пересування особам з 
порушеною або частково втраченою функцією 
опорно-рухового апарату, людям похилого віку.

*Виробник залишає за собою право вносити зміни 
у конструкцію крісла колісного, що не погіршує 
якість виробу, тому деякі її зміни можуть бути не 
відображені (або замінені), в даній інструкції або 
паспорті.
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Ширина сидіння        Загальна ширина коляскир д р

 37 см                             56,5 см 37 см                             56,5 см

, 42 см                             59,5 см

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

2 2 8 2 6 2 2 0  КК.2-5-2-8-2-4-5-6-1-1.2.3.4.7-2.5.10.17-7-5-5

  КК.2-5-2-8-2-5-5-6-1-1.2.3.4.7-2.5.10.17-7-5-5

Опис:

Рама сталева, що складається 

Оббивка з міцної тканини з вологовідштовхуючим
напиленням (колір та малюнок можуть відрізнятися

уу

від фото)

Спинка з регульованим кутом нахилу (регулюється
натисканням важелів на ручках коляски)

р у у у ру у р

Підлокітники прямі, з’ємні, що мінімізує зусилля по
пересадці з коляски або на коляску

рр

Підніжки для ніг ортопедичні з опорою для гомілки,
регулюються по довжині, знімаються

Підстопники піднімаються вертикально

Підголівник м’який, є можливість знімати

Колеса передні поліуретанові 20х5 см, задні 
пневматичні або суцільногумові, 60 см

р урур

Антиперекидач

Коляска може складатися для зручності 
транспортування, у складеному положенні не 

у

МММОДДДЕЛЬЬ 95544 Спеціалізована багатофункціональна коляска з підголовником та 
ортопедичними підніжками, призначена для самостійного пересування в 
приміщеннях та на вулиці, на майданчиках з твердим покриттям

  

Технічні характеристики:

  Висота коляски: 96,5 см 

  Висота сидіння: 50 см 

  Висота підголівника: 62,5 см 

  Кут нахилу спинки 8,10-730

  Глибина сидіння: 46 см

  Відстань від опори стопи  
  до сидіння: 39,5-50 см

  Висота підлокітника: 28,5 см 

  Максимальне навантаження: 100 кг 

  Вага коляски: 26 кг

втрачає можливість котитися на колесах (перед 
складанням необхідно зняти підголовник)

Додаткове оснащення:

Подушка на сидіння

Можливість заміни задніх пневмотичних колес на 
суцільніогумові колеса

Увага! 

Якщо Ви обрали задні суцільногумові колеса 
обов’язково попередьте про це інспектора 
соціальної служби, сервісного центру, або 
зателефонуйте безпосередньо до нас!

Рекомендуємо:

Використовувати за допомогою супроводжуючої 
особи інвалідам із захворюванням хребта, яким 
необхідна періодична зміна пози з положення 
лежачи в положення сидячи та при неможливості 
самостійно підтримувати тулуб у положенні сидячі

ККОЛЯЯСККАА ББАГГАААТООФФУНННКЦЦІООННААЛЛЬНННА (РРРЕККЛЛЛААЙЙНЕЕР)

*Виробник залишає за собою право вносити зміни 
у конструкцію крісла колісного, що не погіршує 
якість виробу, тому деякі її зміни можуть бути не 
відображені (або замінені), в даній інструкції або 
паспорті.
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Опис:

Легко складається, можна брати з собою в поїздки, 
на лікування, зручне в зберіганні

р

Регулювання висоти за рахунок телескопічних ніжок,
(можливість ставити над унітазом)

у р уу р у

Міцний, сталевий каркас
з антикорозійним покриттям

Підлокітники прямі, незнімні

Судно виготовлено з міцного пластика,
що легко миється

Технічні характеристики:

Ширина стільця: 49,5

Ширина сидіння: 38,5 см. Висота крісла: 73,5-83,5 см

Регулювання висоти: крок 2,5 см 

Вага: 6 кг

Максимально допустиме навантаження: 100 кг

Опис:

Міцний сталевий каркас з антикорозійним 
покриттям

Підлокітники прямі, відкідні

Підніжки знімні, регулюються за висотою 

Підстопники піднімаються вертикально

Стілець має 4 колеса діаметром 12,5 см, два
задніх колеса мають індивідуальні гальма

Спинка та сидіння м’які, виконані зі штучної шкіри

Судно виготовлено з міцного пластика,
що легко миється

Технічні характеристики:

Ширина стільця: 54 см

Ширина сидіння: 43 см

Висота крісла: 94,5 см

Вага: 10,5 кг

Максимально допустиме навантаження: 100 кг

СССТТТІЛЛЛЬЬЦЦЦЦІ ЗЗЗ СССУУДДДНННООООММ

МММОООДЕЕЕЛЛЬЬ 88899944

МММОООДДЕЕЛЛЬЬЬЬ 66699222

Стільці з судном призначені для поліпшення якості життя 
людей з обмеженими можливостями пересування

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

  ОД.3.1-1-0-1-2-2-1-0-0  ОД.3.1-1-0-1-2-2-1-0-0

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

  ОД.3.1-1-1-2-2-2-0-1.3.4-1.2.4  ОД.3.1-1-1-2-2-2-0-1.3.4-1.2.4
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Опис:

Ходуни мають 2 передніх колеса, які можна за 
бажанням замінити гумовими наконечниками

у ру

і використовувати як ходульну раму (гумові 
уу

наконечники додаються у стандартному
постачанні)

Ходуни складаються для зручності зберігання і 
транспортування

Регулюються за висотою, крок 2,5 см

Зручні м’які ручки і гумові наконечники діаметр
2,2 см

руру

Технічні характеристики: 

Ширина верхньої частини: 44 см 

Довжина: 56 см; Ширина: 61 см 

Регульована висота: 75-95 см,

На зріст: 155 см -180 см

Колеса знімні, 2 штуки, 10 см

Вага: 2,7 кг

Максимальне навантаження: 100 кг

Опис:

Легкі, алюмінієві ходуни, що складаються

За допомогою легко-переставних фіксаторів 
можуть бути викорастані як «крокуюча» модель 

р ф р

(спочатку ставиться вперед права частина рами 
у у р р у

ходунка і права нога, потім ліва частина - ліва 
уу

нога) і як ходульна рама (ставиться вперед вся
у рр

рама)

Регулюються по висоті (крок 2,5 см)

Зручні м’які ручки і гумові наконечники, діаметр
2,2 см

руру

Технічні характеристики: 

Ширина верхньої частини: 60 см 

Довжина: 49 см

Регульована висота: 76,5-94 см

На зріст: 155 см-180 см

Вага: 2,3 кг

Максимальне навантаження: 100 кг

ХХХХХООООДДДДДДУУУУУНННИИИИ

МММОООДДДЕЕЛЛЛЛЬЬЬ ХХХССС-9911222, ХХОООДДДДУУУНННИИ 
ННААА ДДДВВУУУУХ КОООЛЛЛЕЕСССААХХХ

МММОООДДЕЕЕЛЛЬЬ ХХХССС-999111333, 
ХХХОООДУУУННИИИ “КККРОООККУУЮЮЮЧЧІІ””

Ходунки покращують координацію, дозволяють зберегти рівновагу і зменшити 
навантаження на ноги

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

О 2 2 2 0  ОР.2.2-2-1-1-5-0-1-1

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

О 2 2 0 0 0  ОР.2.1-2.3-0-1-5-0-0-1
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Опис:

Милиці пахвові алюмінієві, легкі

Регулюються за висотою (крок 2,5 см) 

Регулюється відстань між ручкою 
та пахвовим тримачем

ехнічні характеристики:Те

ага: 800-900 гр.Ва

Максимальне навантаження: 100 кг на кожнуМ
илицюм

Опис:

Милиці пахвові алюмінієві, легкі, зі з’ємним
пристроєм проти ковзання

Регулюються за висотою (крок 2,5 см) 

Регулюється відстань між ручкою та пахвовим 
тримачем

Технічні характеристики:

Вага: 900-1000 гр.

Максимальне навантаження: 100 кг на кожну 
милицю

ММММИИИЛЛИИИЦЦЦЦІІ ПППАААХХХВВВООООВВІ
ММОООООДДДДДЕЕЕЛЛЛЛЬЬЬЬ 
МММСССС---999222255555SSS (((МММАААААЛЛЛАААА))) 
МММСС-99922555MMMM ((СССЕЕРЕЕДДДДНННЯЯ) 
МММССС---9992222255555LLL (((((ВВВЕЕЕЕЕЛЛЛИИИИИИККККАААА)) 

МММООООДДДДЕЕЕЛЛЛЛЬЬЬ
МММССС--9992225555SSSS (((МММАААЛЛЛААА))) ПППКККК
ММССС---992255MMM ((ССЕЕРРЕЕДДДНННЯЯЯ)) ППК
МММССС-9992225555LLL (((ВВВВЕЕЕЛЛЛИИИККККААА))) ПППППККК 

Призначені для самостійного пересування особам з порушенням 
функції опорно-рухового апарату, яким необхідна опора на плече

Модельд

( )925S (Мала)

9 5 (Серед )925М (Середня)

925L (Висока)925L (Висока)

Модельд

( )925S (Мала) ПК

9 5 (Серед )925М (Середня) ПК

925L (Висока) ПК925L (Висока) ПК

Регульована 
висота

,  95,5-115 см

5 35 с  115-135 см

  135 152 см135-152 см

Регульована 
висота

,  96,5-116 см

6 36 с  116-136 см

  136 153 см136-153 см

Зріст людинир д

  110-155 см

55 80 с  155-180 см

  180 205 см180-205 см

Зріст людинир д

  110-155 см

55 80 с  155-180 см

  180 205 см180-205 см

Відстань між
ручкою і пахвовим
тримачемр

, ,  S – 20,5-35,5см

3 5 с  М – 37-52см

  L  43,5 58,5см L – 43,5-58,5см

Відстань між
ручкою і пахвовим
тримачемр

, ,  S – 20,5-35,5см

3 5 с  М – 37-52см

  L  43,5 58,5см L – 43,5-58,5см

Шифр виробу 
для замовленняд

Д  ОР.1.5-1-1-Д  

О 5  ОР.1.5-1-1 

  ОР.1.5 1 1 ОР.1.5-1-1

Шифр виробу 
для замовленняд

Д  ОР.1.5-2-1-3Д

О 5 3  ОР.1.5-2-1-3 

  ОР.1.5 2 1 3ОР.1.5-2-1-3

МММИЛЛЛИЦЦІІ ПААХХВВВОВВВІ З ПППРИИССТРООЄЄММ ПРОООТИИИ КООВВЗЗАНННЯ
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Опис:

Алюмінієві, легкі милиці

Зручна пластикова ручка
та ліктьова манжета, 

у

що частково охоплює 
передпліччя

Змінний кут нахилу
підлокітника

у

Регульована висота 
нижньої та верхньої секцій

у

(крок 2,5 см)

Технічні характеристики:

Висота: 86-116,5 см

На зріст: 150-180 см

Висота нижньої секції: 
64-87 см 

Висота верхньої секції: 
22-29,5 см

р

Маса: 545 г

Опис:

Алюмінієві, легкі милиці зі 
з’ємним пристроєм проти
ковзання

Зручна пластикова ручка та
ліктьова манжета, що охоплюєє 

у у

передпліччя

Змінний кут нахилу
підлокітника

у

Регульована висота нижньої таа
верхньої секцій (крок 2,5 см)

у

З’ємний пристрій проти
ковзання

Технічні характеристики:

Висота: 87-117,5 см

На зріст: 150-180 см

Висота нижньої секції: 
64-87 см 

Висота верхньої секції: 
22-29,5 см

р

Маса: 645 г

Опис:О

Алюмінієві, легкі милиціА

Зручна м’яка ручка, та З
пластикова манжета, п
що повністю охоплюєщ
передпліччяп

Змінний кут нахилу З
підлокітникап

у

Регульована висота нижньоїР
та верхньої секцій т

у

крок 2,5 см)(к
р

Технічні характеристики:Т

Висота: 93,5-124 смВ

На зріст: 150-180 смН

Висота нижньої секції:В
71-94 см7

Висота верхньої секції:В
22,5-30 см 2

р

Маса: 545 гМ

Технічні характеристики:Т

Висота: 94,5-125 смВ

На зріст: 150-180 смН

Висота нижньої секції:В
71-94 см7

Висота верхньої секції:В
22,5-30 см 

р

Маса: 645 г

МММИИИЛЛЛИИИЦЦЦЦІІІ ЗЗЗ ОООПППОООРРРООООЮЮЮЮ 
ППІІДДД ЛЛІІКККОООТТТЬЬ

МММИЛЛЛИЦЦІІ З ООППОРРООЮЮЮ ПІДДД  ЛЛІІККООТЬЬ ЗЗ ПРРИСССТТРРОЄЄЄМ 
ППРОООТИ ККООВЗЗАААННННЯ

Призначені для самостійного пересування особамі з 
порушенням функції опорно-рухового апарату, яким при 
ходінні необхідна опора на кисть і ліктьовий суглоб

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

  ОР.1.3.-1-1-5  ОР.1.3.-1-1-5

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

  ОР.1.3-2-1-3-5  ОР.1.3-2-1-3-5

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

О ОР.1.3-1-1-4.5

Шифр виробу для замовлення:фр р у

ОР 1 3 2 1 3 4 5  ОР.1.3-2-1-3-4.5
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Опис:О

Алюмінієві, легкі милиціА

Зручна платикова ручкаЗ
та ліктьова манжета,т

у у

що частково охоплює
передпліччя

Регульована висота
нижньої  секції 

у

(крок 2,5 см)(

Технічні характеристики:Т

Висота: 93,5-125 см

На зріст: 150-180 см

Висота нижньої секції:
71-95 см7

Висота верхньої секції:
23-30,5 см 2

р

Маса: 565 г

Опис:

Алюмінієві, легкі милиці зі А
з’ємним пристроєм протиз
ковзанняк

Зручна платикова ручкаЗ
та ліктьова манжета, щот

у у

охоплює передпліччяо

Регульована висотаР
нижньої  секції н

у

(крок 2,5 см)(

З’ємний пристрій проти З
ковзанняк

Технічні характеристики:Т

Висота: 94,5-125 смВ

На зріст: 150-180 смН

Висота нижньої секції:В
71-95 см7

Висота верхньої секції:В
23-30,5 см 2

р

Маса: 665 г

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

ОР 1 3 1 1 5  ОР.1.3.-1-1-5

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

ОР 1 3 2 1 3 5  ОР.1.3-2-1-3-5

МММОООДДДЕЕЕЕЛЛЛЬЬ МММККК--9992333

ММОООДДДЕЕЕЕЛЛЛЬЬ МММККК--9992333 ПППККК

МММОООДДДЕЕЕЕЛЛЛЬЬ МММККК--9993333

ММОООДДДЕЕЕЕЛЛЛЬЬ МММККК--9993333 ПППККК

МММОООДДДЕЕЕЕЛЛЛЬЬ МММККК--9993777

МММОООДДДЕЕЕЕЛЛЛЬЬ МММККК--9993777 ПППККК
Опис:

Алюмінієві, легкі милиці зі А
’ємним пристроєм проти з

ковзанняк

Зручна м’яка ручка, та З
пластикова манжета, що п
повністю охоплює передплічп ччя

Змінний кут нахилу З
підлокітникап

у

Регульована висота нижньої Р та 
верхньої секцій в

у

крок 2,5 см)(к
р

З’ємний пристрій проти З
ковзанняк
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Опис:

Алюмінієва, легка трости
з Т-подібною ручкою

р

Регулюється за висотою

Телескопічна будова, 
дозволяє змінювати висо

у

з надійною фіксацією 
(крок 2,5 см)

фф

Гумовий наконечник, 
діаметр 1,8 см
уу

Технічні характеристики

Висота: 70,6-93,4 см

На зріст: 155-180 см 

Маса: 335 г

Опис:

Алюмінієва, легка трости
з Т-подібною ручкою зі

р

з’ємним пристроєм прот
ру

ковзання

Регулюється за висотою

Телескопічна будова, 
дозволяє змінювати висо

у

з надійною фіксацією 
(крок 2,5 см)

фф

Гумовий наконечник
діаметр 1,8 см
уу

З’ємний пристрій проти
ковзання

Технічні характеристики

Висота: 71,6-94,4 см

На зріст: 155-180 см 

Маса: 435 г

ина 

оту 

и:

ина 

ти

оту 

и:

Опис:

Алюмінієва, легка тростина з
ручкою «парасолькою»

Регулюється за висотою

Телескопічна будова, дозволяє
змінювати висоту з

у

надійною фіксацією 
уу

(крок 2,5 см)
фф

Гумовий наконечник, 
діаметр 1,8 см
уу

Технічні характеристики:

Висота: 75,5-985 см 

На зріст: 155-180 см 

Маса: 324 г

Опис:

Алюмінієва, легка тростина
з ручкою «парасолькою» зі 
з’ємним пристроєм проти 

ру р

ковзання

Регулюється за висотою

Телескопічна будова, дозволяє
змінювати висоту з

у

надійною фіксацією 
уу

(крок 2,5 см)
фф

Гумовий наконечник, 
діаметр 1,8 см
уу

З’ємний пристрій проти 
ковзання 

Технічні характеристики:

Висота: 76,5-99,5 см

На зріст: 155-180 см 

Маса: 424 г

Опис:

Алюмінієва, легка тростина
зі зміщеним центром ваги.

Регулюється за висотою

Телескопічна будова,
дозволяє змінювати висоту 

у

з надійною фіксацією
(крок 2,5 см)

фф

Гумовий наконечник,
діаметр 1,8 см
уу

Технічні характеристики:

Висота: 78,4-101,4 см 

На зріст: 155-180 см

Маса: 308 г

Опис:

Алюмінієва, легка тростина
зі зміщеним центром ваги.

Регулюється за висотою

Телескопічна будова,
дозволяє змінювати висоту 

у

з надійною фіксацією
(крок 2,5 см)

фф

Гумовий наконечник,
діаметр 1,8 см
уу

З’ємний пристрій проти 
ковзання

Технічні характеристики:

Висота: 79,4-102,4 см 

На зріст: 155-180 см

Маса: 408 г

ТТТРРРОООСССТТТИИИНННИИИ ОООПППООООРРННІ

ТТРОСССТИИННИ ООПППОРРННІ З ПРИИССТРРООЄЄМ ППРОООТТИ КООВВЗААНННЯЯЯ

МММОООДЕЕЕЛЛЬЬ ОООРРР-9992200

МММООООДДДЕЕЕЕЛЛЛЛЛЬЬЬ ООООРРР-9992220000 ПППКК

МММОООДЕЕЕЛЛЬЬ ОООРРР-9992288

ММММООООДДДЕЕЕЕЛЛЛЬЬЬ ООООРРР-9992228888 ППППККК

МММОООДЕЕЕЛЛЬЬ ОООРРР-9993388

МММООООДДДЕЕЕЛЛЛЬЬ ООООРРР-999333888 ППППККК

Призначені для полегшення пересування людям похилого віку, 
особам, що перенесли операції або травми, для поліпшення 
рівноваги за рахунок додаткової точки опори

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

  ОР.1.1-3-1-5  ОР.1.1-3-1-5

фр р уШифр виробу для замовлення:я:Ш фр р у д

 ОР.1.1-4-1-3-5 ОР.1.1-4-1-3-5

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

О  ОР.1.1-3-1-5

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

О  ОР.1.1-4-1-3-5

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

  ОР.1.1-3-1-6  ОР.1.1-3-1-6

фр р уШифр виробу для замовлення:Ш фр р у д

О 6   ОР.1.1-4-1-3-6
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Опис:

Тростина для незрячих та слабозрячих осіб

Пластикова ручка з ремінцем для зап’ястя

Світловідбиваючі елементи

Подовжений наконечник, виготовлений зі
спеціального стійкого до стирання матеріалу

Є можливість складання в спеціальний чохол

Технічні характеристики:

Довжина тростини в складеному стані: 35 см

Висота: 120 см

Маса: 199 г

ТТТРООСССТТИИННААА ТТАААККТТИИЛЛЛЬНННААА
МММОООДЕЕЕЛЛЬЬ ОООРРР-9993366

Шифр виробу для замовлення:фр р у д

О  ОР.1.1-5-1

При підборі відповідно до функціональних можливостей крісел-колісних, у разі наявності одного засобу для 
пересування або вибору користувачем двох засобів для пересування:

1. Крісла каталки: є сумісними з низькоактивними, багатофункціональними кріслами колісними та кріслами 
колісними з електроприводом (Б 1).
2. Низькоактивні крісла колісні:  є сумісними з кріслами-каталками, низькоактивними, багатофункціональни-
ми, дорожніми (Б 1) кріслами колісними,  електроскутерами,  кріслами колісними з електроприводом та дошка-
ми для пересування (колясками малогабаритними).
3. Середньоактивні крісла колісні: є сумісними з дорожніми, активними кріслами колісними,  електроскутера-
ми,  кріслами колісними з електроприводом та дошками для пересування (колясками малогабаритними).
4. Активні крісла колісні: є сумісними з середньоактивними, дорожніми кріслами колісними та електроскуте-
рами.
5. Багатофункціональні крісла колісні:  є сумісними з кріслами-каталками, низькоактивними, багатофункціо-
нальними кріслами колісними, велосипедами трьохколісними та  кріслами колісними з електроприводом (Б 1).
6. Крісла колісні з електроприводом: 

- крісла колісні з електроприводом (Б 1) є сумісними з кріслами-каталками, низькоактивними, середньо-
активними, багатофункціональними кріслами колісними;
- крісла колісні з електроприводом (Б 2 для учасників АТО) є сумісними з низькоактивними, середньоак-
тивними, багатофункціональними кріслами колісними;
 - крісла колісні з електроприводом (Б 3 дорожні) є сумісними з низькоактивними, середньоактивними
кріслами колісними.

7. Електроскутери:  є сумісними з низькоактивними, середньо активними, активними кріслами колісними.
8. Дорожні крісла колісні:  

- дорожні крісла колісні (Б 1) є сумісними з низькоактивними, середньоактивними кріслами колісними;
- дорожні крісла колісні (Б 2 активні) є сумісними з середньоактивними, активними кріслами колісними;

9. Дошки для пересування: є сумісними з низькоактивними, середньоактивними кріслами колісними.

СУУММІІСТТТНІСССТТЬЬ  ККРРІІСССЕЕЛ---КООЛЛЛІСССННИИХ
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Крісла колісні з електроприводом несумісні з — Дорожніми; Активними кріслами колісними; Колясками з
електроприводом; Електроскутерами; Дошками для пересування; Триколісними велосипедами; Стінками швед-
ськими; Східцями, підставками для ванни; Палицями-орієнтирами; Мотузковими сходами

Середньоактивні крісла колісні несумісні з — Кріслами-каталками; Середньоактивними; Багатофункці-
ональними кріслами колісними; Колясками з електроприводом дорожніми; Триколісними велосипедами; Під-
йомниками; Кріслами-стільцями; Східцями, підставками для ванни; Умивальниками; Палицями-орієнтирами; 
Мотузковими сходами; Столами прилежковими; Столами-партами; Стійками; Стільцями; Ліжками; Матрацами 
протипролежневими; Стінками шведськими.

Низькоактивні крісла колісні несумісні з — Кріслами-каталками; Низькоактивними; Дорожніми; Активними
кріслами колісними; Колясками з електроприводом (Б2) - підвищеної надійності та функціональності; Електро-
скутерами; Дошками для пересування; Триколісними велосипедами; Підйомниками; Східцями, підставками для 
ванни; Палицями-орієнтирами; Мотузковими сходами; Столами примежовими; Столами-партами; Стійками;
Стільцями; Ліжками; Матрацами протипролежневими; Стінками шведськими.

Багатофункціональні крісла-колісні несумісні з — Середньоактивними; Активними; Дорожніми кріслами
колісними; Колясками з електроприводом дорожніми; Електроскутерами; Дошками для пересування; Східцями,
підставками для ванни; Палицями-орієнтир; Мотузковими сходами;

Крісла-стільці несумісні з — кріслами-стільцями; Підставками до унітазів; Сидіннями на унітаз; Східцями,
підставками для ванни; Палицями (всіх видів); Милицями (всіх видів); Низькоактивними кріслами колісними з сані-
тарним оснащенням; Середньоактивними; Активними; Дорожніми кріслами колісними; Електроскутерами; До-
шками для пересування; Триколісними велосипедами; Бруссям, руків’ями.

Ходунки несумісні з — Умивальниками; Палицями-орієнтир; Мотузковими сходами; Кошиками (стільцями)
для переносу; Кріслами-каталками; Дошками для пересування; Підйомниками; Столами прилежковими; Ліжка-
ми; Матрацами протипролежневими; Перилами, поручнями.

Милиці несумісні з — Кріслами-стільцями; Умивальниками; Палицями; Палицями-орієнтир; Милицями; Мо-
тузковими сходами; Кошиками (стільцями) для переносу; Кріслами-каталками; Дошками для пересування; Під-
йомниками; Столами прилежковими; Столами-партами; Стійками всіх видів; Стільцями; Ліжками; Матрацами 
протипролежневими; Стінками шведськими; Перилами, поручнями.

Палиці несумісні з — Умивальниками; Палицями; Палицями-орієнтирами; Милицями; Мотузковими схода-
ми; Кошиками (стільцями) для переносу; Кріслами-каталками; Дошками для пересування; Підйомниками; Стола-
ми прилежковими; Столами-партами; Стійками всіх видів; Стільцями; Ліжками; Матрацами протипролежневими; 
Стінками шведськими; Перилами, поручнями.

Палиця-орієнтир несумісна з — Кріслами стільцями; Умивальниками; Палицями; Милицями; Мотузковими 
сходами; Кошиками (стільцями) для переносу; Кріслами колісними всіх видів; Підйомниками; Столами прилеж-
ковими; Столами-партами; Стійками всіх видів; Стільцями; Ліжками; Матрацами протипролежневими; Стінками 
шведськими; Перилами, Поручнями.

НЕЕЕСУУММІССНННІІСТТТЬ ДДДЕЕЯККИИХХ ЗЗААСОООБІВВВ РЕЕЕААББІЛІТТАЦЦЦІЇ 
ППРИ ЇЇХ ППРРИИЗЗННАЧЧЕЕННННІ
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