Chosing a Hoist for the Home - Macedonian

Центар за самостојно живеење на Западна Австралија
Центарот за самостојно живеење (Independent Living Centre) дава бесплатни и непристрасни информации
и советодавни услуги за да ви помогне да го одберете најсоодветниот производ за вас
The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 Телефон: 1300 885 886 Линија за информации: (08) 9381 0608

Одбирање на дигалка за домот
Дигалки за домот
Дигалките се изработени така што ќе ја отстранат
потребата од рачно кревање на некое лице.
Утврдувањето на потребите на лицето што треба да
се крева и на неговиот негувател ќе помогне да се
утврди кој вид на дигалка е најсоодветен.

Постојат разни видови на дигалки:
Вид на дигалка
• Подвижна дигалка
• Подвижна дигалка за стоење/за
одење во клозет
• Шина прицврстена на таванот
или над главата
• Шина на основа прицврстена
над главата (рамка)
• Прицврстена на ѕид или на
подот
• За капење (прицврстена или
пренослива)
• Бања дигалка

Начин на работење
• Дигалката може да биде рачна
(хидраулична) или електрична
(на батерии)

Работи што треба да се земат предвид
Клиент/Негувател
•
•
•

Какви се потребите на лицето што треба да се пренесува?
Дали дигалката е прифатлива и за лицето и за семејството/
негувателите што ја користат?
Дали негувателот е способен да ја турка дигалката, да ракува со неа и
да се снајде со држачот? (Обуката е од основна важност.)

продолжува...

Средина/дигалка
•
•

•
•
•

•
•

Дали има доволно простор за да се движи дигалката меѓу собите, земајќи ги
предвид широчината на вратите, ходниците и местата каде што треба да се
сврти?
Ако дигалката треба да се користи за префрлување во/од кадата, дали
нејзината основа може да се собере под кадата или околу кадата?
Размислете исто така и за користење на бања дигалка, прицврстени дигалки
за капење или дигалки прицврстени на таванот.
Кога основата е отворена во целата нејзина широчина, дали ќе може да се
движи низ бањата и околу или под столовите?
Дали основата на креветот е доволно висока за да може дигалката слободно
да се движи под неа? Размислете за користење на подметнувачи за да се
подигне креветот повисоко.
Дали најмногу ќе одговара механичка, хидраулична или електрична дигалка?
Размислете за леснотијата на ракувањето, за напорот што треба да се
вложи и за способноста на лицето што треба да се крева да помага при
ракувањето.
Каков распон на кревање има дигалката? Дали таа ќе крене едно лице од
подот? Дали во највисоката положба лицето (во држачот) ќе се крене од
креветот/инвалидската количка, итн.?
Каков вид на држач ќе се користи со дигалката?

•

Има најразновидни држачи предвидени за различни намени. Ако се
користат правилно, дигалките и држачите може да ја намалат потребата од
небезбедно рачно кревање.

•

Ако дигалката треба да се користи на површини покриени со теписи:
Дали подвижната дигалка слободно ќе се движи по тепихот?
Дали подната подлога ќе го ограничи движењето?

•

Пошироките тркалца го олеснуваат движењето на дигалката но им треба
повеќе чист простор под мебелот.
Дали има доволно простор за чување на дигалката кога таа не се користи?
Дали ќе треба да биде демонтирана?
Дали има можност за сервисирање и поправка?
Дигалките што работат на батерии треба редовно да се полнат.

•
•
•
•
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Преку оценување на потребите на клиентот и на негувателот, како и на
околината, треба да се одберат најсоодветната дигалка и држач за секоја
ситуација.

Каде да не најдете
The Niche
Suite A, 11 Aberdare Road
NEDLANDS WA 6009
Приемно одделение:
(08) 9381 0600
Повици од внатрешноста:
1300 885 886
Телефакс:
(08) 9381 0611
Место на интернет: www.ilc.com.au
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