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N Вид Размери Кратко описание Снимка Статус 

1 Стабилизиращи 

шини за вървене. 

  

Обща 

височина: 

110см 

Височина до 

ТБ-става: 80 

см 

Шините позволяват 

флексия в колянна и 

тазобедрена става. 

Има стабилизация на 

гърба. 

Шините се ползват 

изцяло с терапевтична 

цел, а не за 

целодневна употреба. 

  

Свободно 
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2 Стабилизиращи 

шини за вървене. 

  

Обща 

височина: 

95см 

Височина до 

ТБ-става: 65 

см 

Шините позволяват 

флексия в колянна и 

тазобедрена става. 

Шините се ползват 

изцяло с терапевтична 

цел, а не за 

целодневна употреба. 

 

Свободни  

3 Стабилизиращи 

шини за вървене.  

 

Обща 

височина: 

105см 

Височина до 

ТБ-става: 75 

см 

Шините позволяват 

флексия в колянна и 

тазобедрена става. 

Предпазват от 

контрактури в 

коленните и глезените 

стави и ограничават 

аддукцията.  

Шините се ползват 

изцяло с терапевтична 

цел, а не за 

целодневна употреба. 
 

Изпратени 
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4 Вертикализиращи 

шини. 

 

Обща 

височина: 

67см 

Височина до 

ТБ-става: 45 

см 

Не позволяват 

флексия. 

Шините 

задължително да се 

използват с маса пред 

тях на нивото на 

гърдите, която да 

осигурява стабилност. 

Без маса могат да са 

опасни при употреба. 

Масата дава 

възможност на детето 

да играе с ръце, 

докато е 

вертикализирано. 

 

Изпратено 

5 Вертикализиращи 

шини. 

 

Обща 

височина: 

90см 

 

Не позволяват 

флексия. 

Шините 

задължително да се 

използват с маса пред 

тях на нивото на 

гърдите, която да 

осигурява стабилност. 

Без маса могат да са 

опасни при употреба. 

Масата дава 

възможност на детето 

да играе с ръце, 

докато е 

вертикализирано. 

 

Свободно 
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6 Вертикализиращи 

шини. 

 

Обща 

височина: 

96см 

 

Не позволяват 

флексия. 

Шините 

задължително да се 

използват с маса пред 

тях на нивото на 

гърдите, която да 

осигурява стабилност. 

Без маса могат да са 

опасни при употреба. 

Масата дава 

възможност на детето 

да играе с ръце, 

докато е 

вертикализирано. 

 

Изпратени 

7 Вертикализиращи 

шини. 

 

Обща 

височина: 

80см 

 

Не позволяват 

флексия. Към 

комплекта има и 

стабилизиращи шини 

до под коляно. 

Шините 

задължително да се 

използват с маса пред 

тях на нивото на 

гърдите, която да 

осигурява стабилност. 

Без маса могат да са 

опасни при употреба. 

Масата дава 

възможност на детето 

да играе с ръце, 

докато е 

 

Изппратени 
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вертикализирано. 

8 Единична 

стабилизираща 

шина за десен 

крак.  

Височина: 54 

см 

Дължина на 

стъпалото: 28 

см 

До коляно. Статична. 

 

Свободно 

9 Единична 

стабилизираща 

шина за десен 

крак. 

Височина: 50 

см 

Дължина на 

стъпалото: 26 

см 

До коляно. Статична. 

 

Свободно 
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10 Единична 

стабилизираща 

шина за десен 

крак. 

Височина: 48 

см 

Дължина на 

стъпалото: 14 

см 

До коляно. Статична. 

Съставена от две 

части. 

 

Свободно 

11 Единична 

стабилизираща 

шина за десен 

крак. 

Височина: 48 

см 

Дължина на 

стъпалото: 26 

см 

До коляно. Флексия в 

глезена става. 

 

Свободно 
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12 Единична 

стабилизираща 

шина за десен 

крак. 

Височина: 50 

см 

Дължина на 

стъпалото: 25 

см 

До бедрото 

включително. 

Флексия в глезена и 

коляна става. 

 

Изпратено 

13 Единична 

стабилизираща 

шина за десен 

крак. 

Височина: 36 

см 

Дължина на 

стъпалото: 20 

см 

До коляно. Статична.  

 

Свободно 
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14 Единична 

стабилизираща 

шина за ляв крак. 

Височина: 48 

см 

Дължина на 

стъпалото: 28 

см 

До коляно. Статична.  

 

Свободно 

15 Единична 

стабилизираща 

шина за ляв крак. 

Височина: 48 

см 

Дължина на 

стъпалото: 28 

см 

До коляно. Статична. 

 

Свободно 



9 

 

16 Единична 

стабилизираща 

шина за ляв крак. 

Височина: 35 

см 

Дължина на 

стъпалото: 18 

см 

До коляно. Флексия в 

глезена става. 

Подметка. 

 

Свободно 

17 Единична 

стабилизираща 

шина за ляв крак. 

Височина: 40 

см 

Дължина на 

стъпалото: 23 

см 

До коляно. Статична. 

 

Свободно 

18 Стабилизиращи 

шини – комплект. 

Височина: 23 

см 

Дължина на 

стъпалото: 14 

см 

До коляно. Статични. 

Подметка. 

 

Свободни 



10 

 

19 Стабилизиращи 

шини – комплект. 

Височина: 22 

см 

Дължина на 

стъпалото: 15 

см 

До коляно. Статични. 

Подметка. 

 

Изпратено 

20 Шини-комплект. Височина: 18 

см 

До коляно. 

За предпазване от 

деформация. 

 

Свободно 

21 Стабилизиращи 

обувки 

(вътрешни)/ 

малки. 

Височина: 12.5 

см 

Естетсвена кожа. 

Подметката може да 

се отлепва и обувките 

да се поставят в други 

външни обувки. 

 

 

Свободно 
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22 Стабилизиращи 

обувки/ големи. 

Височина: 15 

см 

Дължина на 

стъпалото: 16 

см 

Естествена кожа. 

 

Изпратени 

23 Стабилизиращи 

шини. 

Височина: 11 

см 

До глезен. 

Предпазване от 

контрактури, 

деформация на 

стъпалата и ходене. 

 

Свободно 

24 Стабилизиращи 

шини. 

Височина: 9 см До глезен. 

Предпазване от 

контрактури, 

деформация на 

стъпалата и ходене. 

 

Свободно 
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25 Стабилизиращи 

шини. 

Височина: 9 см До глезен. 

Предпазване от 

контрактури, 

деформация на 

стъпалата и ходене. 

 

Свободно 

26 Стабилизиращ 

корсет. 

  

 

Свободно 

27 Стабилизиращ 

корсет. 

  

 

Изпратено 
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28 Стабилизиращо 

столче. 

Вътрешни 

размери: 

Височина: 33 

см 

Ширина: 20 см 

Дълбочина: 17 

сме 

 

 

Свободно 

29 Катетри за 

еднократна 

употреба.  

 1 кутия х 25 бр – ch8 

за момчета 

11 кутии х 50 бр – ch8 

за момичета 

1 кутия х 50 бр – ch10 

за момичета 

 

 

Раздадени 
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30 Вертикализиращи 

шини 

Дълж.ходило-

12.5см, 

Ширина 

ходило-5см, 

Височина на 

крачетата 

37см, 

Ширина таза-

21см 

Не позволяват 

флексия. 

Шините 

задължително да се 

използват с маса пред 

тях на нивото на 

гърдите, която да 

осигурява стабилност. 

Без маса могат да са 

опасни при употреба. 

Масата дава 

възможност на детето 

да играе с ръце, 

докато е 

вертикализирано. 

 

Изпратени 
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31 Стабилизиращи 

обувки 

Дължина 

ходило-16см, 

Ширина 

ходило- 7 см, 

Височина-

15см 

Естетсвена кожа 

 

Свободни 
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32 Стабилизиращи 

обувки 

Дължина 

ходило-28см, 

Ширина 

ходило-9см, 

Височина-

15см 

Естествена кожа 

 

Свободни 
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33 Стабилизиращи 

сандали 

Дълж.ходило-

12см, 

Ширина 

ходило-5см, 

Височина-8 см 

Естествена кожа 

 

Свободни 
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34 Стабилизиращи 

шини - комплект 

дълж.ходило-

22см,ширина 

ходило-

8см,височина 

странично-

39см 

 

 

Изпратени  

 


