Chosing a Sling - 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

Упатства што ќе ви помогнат при

одбирање на држачи
Држачи

Држачите се користат заедно со подвижни или прицврстени дигалки за
пренесување на лица. Тие треба да го прикрепуваат лицето и да бидат
удобни, а негувателот да може лесно да ги користи. Ако на клиентот му е
неудобно или не е стабилен кога е во држачот, постои помала веројатност
да се користи дигалката.

Видови на држачи

Држачите може да се најдат во најразлични големини и форми, во
зависност од производителот. Некои производители изработуваат држачи
по порачка што ќе му одговараат на секој поединец.

Главните видови на држачи што може да се најдат се:
Држач за општа намена, со разделени нозе, со потпора за главата:
Погоден за лице на кое му треба целосна потпора за телото и за главата.
Држач за општа намена, со разделени нозе, без потпора за главата:
Ист како погорниот, без потпора за главата. Погоден за лица што можат
добро да ја контролираат главата. (Разделените делови за нозете се
вкрстени во средината, или невкрстени или поставени под бедрата.)
Лежечки држач:
Држач за целото тело со потпора за главата и со делови за нозете
(неразделени). Може да се постави и отстрани само кога лицето лежи в
кревет. Може да има отвор за одење по нужда. Не е погоден за клиент што
седи.
Лежечки држач, со разделени нозе:
Како и погорниот, има разделени делови за нозете, што овозможува држачот
да биде поставен кога лицето е во седечка положба. Може да пружи
порамномерна потпора под бедрата од држачот за општа намена.
Држач за одење во клозет:
Погоден за лица што обично имаат добра контрола на трупот и на колковите.
Има тесен појас околу трупот, со долги разделени делови за нозете.
Овозможува полесен пристап за соблекување на облеката при вршењето
нужда и за облекување.

Материјали од кои се изработени држачите

Држачите може да бидат изработени од разни материјали. Изборот на материјалот ќе
зависи од ситуацијата, од желбите на лицето и од неговата состојба.
Може да бидат изработени од следните материјали:
• Полиестерска мрежа - Многу е цврст и долготраен, а отворената плетка овозможува
брзо цедење по капењето. Исто така му овозможува на лицето што се крева да
гледа низ отворената плетка.
• Полиестер/најлон - Мазен е и лесно се лизга. Лесно се чисти, брзо се суши и
траен е.
• Платно - Подебело платно што не се препорачува за капење бидејќи му треба
подолго време за да се исуши. Не се користи често.

Додавки за држачи

Повеќето држачи имаат најлонски ремени со јамки за дотерување на должината. Тие
јамки се прицврстени на подвижната шипка на дигалката.
Други додавки може да бидат штипки во форма на клучалка што може да се користат
со рамките на дигалките што се искосуваат или се вртат.
Држачите треба да имаат дополнителни кружни дршки што ќе помагаат соодветно да
се постави лицето.

Работи што треба да се земат предвид
•
•
•
•
•

•
•

Големината на држачите се разликува значително во зависност од производителот.
Држачите треба да се испробаат пред да се купат за да се пронајде најсоодветниот
вид, материјал и големина.
Држачите никогаш не треба да се оставаат под лицето додека тоа седи или лежи,
зашто може да настане надразнување или оштетување на кожата.
Може да биде корисно да се купат по два држачи за едно лице за да може да се
перат.
Додавките за држачите треба да се приспособуваат за секое пренесување. Кога
пренесувате некого од стол во кревет, продолжувањето на горните ремени
и скусувањето на ремените за нозете ќе ја олесни лежечката положба. Кога
пренесувате од кревет во стол, покусите горни ремени и подолгите ремени за
нозете ќе овозможат поисправена положба.
Неопходно е да се изврши детално оценување на потребите и на ситуациите за да
се одбере најпогодниот држач за секое пренесување.
Терапевтот за оспособување во Центарот за самостојно живеење можеби може да
ви помогне да ја одберете соодветната опрема.
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Може да се добијат брошури и за други теми
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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