Manual Wheelchairs - 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

Рачно движени инвалидски колички
На пазарот има многу видови рачно движени инвалидски колички. Тие постојат во
разни големини за деца и возрасни, спаѓаат во разни класи според
тежината, а многу од нив доаѓаат со постојани одлики или може да
бидат приспособени по порачка за да ги задоволуваат поединечните
потреби.

За да ја одберете најсоодветната инвалидска количка, треба да
размислите за многу фактори, како што се:
• Потребите, способностите и ограничувањата на корисникот.
• Потребите, способностите и ограничувањата на негувателот.
• Факторите од околината.
• Прашањата поврзани со превозот.
• Прашањата поврзани со финансиите.
Со оценување на овие работи ќе утврдите каков вид на инвалидска количка ви е
потребен, колку треба да биде голема, и кои можности и/или дополнителна опрема
се соодветни.

Видови на рачно управувани инвалидски колички
Со погон на задните тркала:

Со погон на предните тркала:
Со еднорачен погон:

Транзитни:
За лица без нозе:
Со подвижна задна потпирка:

Што може да се искосат:
Со висок учинок:

Стандардна инвалидска количка со широки задни тркала и
мали предни тркалца што се движат на сите страни.
Стандардна инвалидска количка со широки предни тркала
и мали задни тркалца што се движат на сите страни.
Овие инвалидски колички изгледаат исто како оние со
погон на задните тркала, но може да се движат со една
рака на еден или два начина:
• Со придвижување на лост што се турка или повлекува.
• Со два раба што се туркаат и кои се наоѓаат на истата
страна на количката, со тоа што внатрешниот раб е
поврзан со спротивното тркало.
Исто така се нарекуваат и колички што ги турка друго
лице или колички на туркање затоа што имаат мали
тркала и ги движи лице што ја турка количката.
Овие колички имаат подолга основа на тркалата со што се
надоместува за изместувањето на центарот на тежата кај
лицата без нозе.
И количките со погон на предните тркала и количките со
погон на задните тркала може да имаат задна потпирка
што може да се спушта. Тоа овозможува да се зголеми
аголот меѓу седиштето и потпирката.
Овие колички имаат неподвижен агол меѓу седиштето и
задната потпирка така што седиштето и задната потпирка
може да се наведнат наназад како еден дел.
Многу лесни колички за активни корисници.

Стандардни одлики на инвалидската количка

Рачно движените инвалидски колички имаат стандардни одлики меѓу кои спаѓаат:
Рамка:
Може да биде неподвижна, и да биде цврста и ефикасна, за лица
што сами ја движат количката, или да може да се склопува, што е
корисно кога количката треба да се превезува некаде.
Покривка:
Покривката може да биде во вид на навлака направена од винил
или од друг материјал, на пример од најлон. Некои колички
се целосно обложени како автомобилско седиште или имаат
обложена задна потпирка со тврдо седиште на кое може да се стави
специјално перниче.
Потпирки за рацете: Во основата постојат два вида. Целосни потпирки за рацете или
потпирки за на маса кои на корисникот му овозможуваат да може
повеќе да се доближи до маса. И едниот и другиот вид потпирки за
раце може да се извадат и/или да се кренат нагоре или настрана, а
може да се дотеруваат и по височина.
Потпори за нозете: Тие може да бидат такви што се вртат настрана и може да
се извадат, или да бидат неподвижни. Нивните одлики може
да вклучуваат дотерување по височина, држачи за стапалата
направени од еден или од два дела, можност за поткревање со
потпора за мускулите над глуждот.
Сопирачки:
Работат со туркање или со влечење. Обете може да се добијат со
продолжени дршки.
Тркала:
Корисникот може сам да ги движи или да бидат од транзитен вид.
Оние што се движат сами може да имаат рабови за туркање со
разни форми, може да имаат приспособлива положба на оската и
може да се вадат за да може полесно да се превезуваат.
Тркала/Тркалца:
Многу колички нудат можност за избор на тркала со гуми, цврсти
тркала, микроцелуларни тркала или тркала отпорни на дупчење.
Лост за поткревање: Тоа е потпора за стапалото која на лицето што ја турка количката
му помага да ја поткрене количката наназад за да се искачи преку
мали возвишенија како што се праговите.

Земање мерка за инвалидска количка

Набавувањето на инвалидска количка со правилна големина е многу важно за удобноста
на корисникот и за зачувувањето на добрата положба на телото.
Мерките што треба да се земат за да им биде удобно на корисникот и/или на негувателот
се следните: широчината, длабочината и височината на седиштето; височината на
потпирките за раце; височината на задната потпиркa; растојанието од држачот за
стапалата до седиштето; височината на дршките за туркање.
Центарот за самостојно живеење може:
• Да даде информации за разните видови инвалидски колички што може да се добијат и
за нивните одлики.
• Да даде можност да се испробаат разновидни колички од разни производители.
• Има Оддел за изнајмување на опрема преку која може краткорочно да се изнајми
инвалидска количка.
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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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