Οδηγίες για να βοηθηθείτε να επιλέξετε κατάλληλες

ΡΑΓΕΣ ΑΡΠΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Το Independent Living Centre of WA (Inc) παρέχει
ελεύθερες και αμερόληπτες πληροφορίες και
συμβουλευτικές υπηρεσίες για να σας βοηθήσουν να
διαλέξετε το κατάλληλο προϊόν για σας.
Ένα μοναδικό κέντρο πόρων για τους ανθρώπους όλων των
ηλικιών και των ικανοτήτων
Οι ράγες αρπαγών παρέχουν ασφαλή μέσα υποστήριξης στην
τουαλέτα, ντους, λουτρό (μπάνιο) και όταν ανεβαίνετε
σκαλοπάτια και κεκλιμένες ράμπες. Η σωστή
εγκατάσταση είναι σημαντική να εξασφαλίσει
την ασφάλεια του χρήστη και την
αποτελεσματικότητα της ράγας.
Σημεία για να εξετάσετε

Υλικά βάσεων που συστήνονται:
·Χαλκός
·Ανοξείδωτο ατσάλι
·PVC
·Αλουμίνιο
Ο ήπιος χάλυβας δεν συστήνεται στις υγρές περιοχές όπως μπορεί να
οξειδωθεί εάν η επιφάνεια είναι πελεκημένη.

Τύπος άκρης ράγας
·Μη επιστρωμένο ανοξείδωτο ατσάλι
·Χρώμιο
·Επενδυμένο όξινο υλικό
·Αντιολισθητικό υλικό

ILC Βοηθητικό Πρόγραμμα Εξοπλισμού
------------------------------------------------------------------Κατασκευή της ράγας
Πρέπει να είναι χωρίς ενώσεις εκτός από εκεί που οι φλάντζες είναι
στερεωμένες. Οι φλάντζες μπορούν να εκτεθούν ή να έχουν ένα πιάτο
κάλυψης.
Δεν πρέπει να υπάρξει καμία παρεμπόδιση στη μετάβαση του χεριού
κατά μήκος των κορυφαίων 270 βαθμών της ράγας, επομένως
οποιοσδήποτε καθορισμός σε καθένα τελικό σημείο πρέπει να εξεταστεί
προσεκτικά.
Οι ράγες είναι διαθέσιμες σε ποικίλα μήκη, διαμέτρους και
διαμορφώσεις.
Τα Αυστραλιανά πρότυπα AS 1428 μέρος 1 συστήνουν ότι η εξωτερική
διάμετρος της ράγας είναι μεταξύ 30-40 χιλιοστά. Η εκκαθάριση μεταξύ
μιας ράγας αρπαγών και της παρακείμενης επιφάνειας τοίχων πρέπει να
είναι 50mm. Το μέγεθος του χεριού του χρήστη και οποιασδήποτε
απώλειας δύναμης ή μετακίνησης θα βοηθήσει να καθορίσει τη
διάμετρο.

Εγκατάσταση
Τοποθετήστε τη ράγα όπου αισθάνεται ασφαλής και άνετη μέσα στο
σπίτι, εξασφαλίζοντας ότι νιπτήρες, βρύσες, βάση χαρτιού υγείας ή ράγα
πετσετών δεν χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη. Η ράγα μπορεί να
τοποθετηθεί καλύτερα στην οριζόντια, κάθετη, θέση με γωνίες ή
συνδυασμό ανάλογα με την τεχνική ή τον έλεγχο μεταφοράς.

Που ταιριάζει η ράγα
Τοίχος τούβλου/τσιμέντου: Μπορεί να συνδεθεί ακίνδυνα σε
οποιαδήποτε θέση.
Ξύλινο πλαίσιο: Η ράγα πρέπει να καθοριστεί σε κάθε άκρο της στα
ξύλινα στηρίγματα. Εάν είναι αδύνατο να τοποθετηθεί στην επιθυμητή
θέση, να εξετάσετε:
Το μήκος της ράγας
Πόσο ασφαλίζει ένα κομμάτι ξύλου στον τοίχο και έπειτα που ασφαλίζει
η ράγα στο ξύλο
Μεταλλικό πλαίσιο: Η ράγα πρέπει να ταιριαστεί σε κάθε άκρο των
μεταλλικών στηριγμάτων. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, εξετάστε μια
μονταρισμένη (στημένη) ράγα στο πάτωμα.

Προφυλάξεις ασφαλείας
Εξασφαλίστε ότι :
·Tα σωστά μπουλόνια που ταιριάζουν να χρησιμοποιούνται
·To ελάχιστο δύο σημεία προσαρμόζονται σε κάθε άκρο
Οι διευθετήσιμες ράγες λουτρών που στερεώνουν επάνω στην πλευρά
του λουτρού (μπάνιου) δεν θα πάρουν τουλάχιστον δύναμη ακίνδυνα
όπως εκείνες που ασφαλίζονται στον τοίχο. Εντούτοις, παρέχουν κάποια
βοήθεια για να μπουν και να βγουν έξω όπου καμία άλλη επιλογή δεν
υπάρχει. Η ανύψωση σ’ αυτόν τον τύπο της ράγας μπορεί να είναι
επικίνδυνη.
Εξασφαλίστε την πλευρά του λουτρού (μπάνιου) ότι παρέχει την επαρκή
υποστήριξη για ράγα.
Αποφύγετε τις ράγες που συνδέονται με τα υδραυλικά κουφώματα,
αυτές οι βρύσες δεν είναι σχεδιασμένες για να σηκώνουν τέτοιο βάρος.

Εξοπλισμός για να εξετάσετε για πρόσθετη ασφάλεια
Αντιολισθητικά -ανθεκτικά χαλιά
Τοποθετημένα στη βάση του:
·Λουτρού (μπάνιου)
·Ντους
·Παρακείμενου πατώματος

Σκαμνάκι για ντους:
Προαιρετικό κάθισμα:
·Υποστηρίζει όταν σηκώνεστε αν έχουν χέρια
·Πόδια ρυθμιζόμενου ύψους για να βοηθήσει στο σήκωμα(άρση)

Πλαίσιο τουαλετών
·Περιβάλλει την τουαλέτα και παρέχει την υποστήριξη όταν σηκώνεστε
και κάθεστε

·Μπορεί να είναι διπλωμένη προς τα κάτω, αιωρούμενη από μακριά ή
εφαπτόμενη με το πάτωμα ράγα δίπλα από την τουαλέτα
·Μπορεί η ράγα να έρχεται σε επαφή με το βάθρο τουαλετών μέσω των
μπουλονιών καθισμάτων τουαλετών

Συντήρηση
Ελέγξτε τις ράγες τακτικά για την ασφαλή σύνδεση και τα σημάδια της
οξείδωσης (σκουριάς).

Που θα μας βρείτε

The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009
Τηλέφωνο: 1300885886
Γραμμή πληροφοριών: (08)93810608
Γραμματεία υποδοχής: (08)93816000
Τηλεομοιότυπο(Fax): (08)93810611
Email: enquiries@ilc.com.au
www.ilc.com.au
Δωρεάν υπηρεσία χωρίς πώληση
Το Independent Living Centre θέλει να ευχαριστήσει την Υπηρεσία Ειδικής
Φροντίδας για τους Ηλικιωμένους « Η Βασιλειάδα » για την βοήθειά της με την
μετάφραση αυτού του φυλλαδίου.
The Independent Living Centre would like to thank St Basil’s Aged Care Services
for their assistance with translation of this brochure.
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