Selecting a Scooter ... - 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 мопед . . .
Лицата што се способни да се движат
низ својата домашна средина, но на кои
им е тешко пеш да совладаат поголеми
растојанија заради пристап до заедницата
може да заклучат дека мопедите се многу
корисни.
На пазарот може да се најдат многу марки
со најразлични цени, па затоа е важно да ги
разбирате разликите меѓу мопедите пред да
го купите.

Видови на мопеди
Има модели на мопеди со три и со четири
тркала. Некои мопеди се мали и многу лесни
и лесно се расклопуваат заради пренесување.
Други мопеди се големи и нивните одлики овозможуваат лесно минување на
големи растојанија и движење по нерамни површини, како што се мопедите со
амортизери и големи акумулатори.

Одбирање на мопед
При одбирањето на мопед треба внимателно да се размили за поглем број
променливи фактори во кои спаѓаат:
• Телесните способности на корисникот.
• Видот на корисникот, неговата способност за проценување и за реагирање.
• Околината во која ќе се користи мопедот.
• Потребите од превоз.
Оценувањето на овие работи ќе помогне да се утврди дали за вашите потреби
одговара мопед, и кој вид на мопед ќе биде најдобар.

... или ...

... Електрична инвалидска количка
Бидејќи купувањето на електрична
инвалидска количка е толку многу корисно
за луѓето со многу ограничена подвижност,
важно е внимателно да се размисли за
моделите, во зависност од тоа како и кога ќе
се користи количката.
На пазарот има многу видови на електрични
инвалидски колички. Ги има во разни
големини за деца и за возрасни и може да
се купат со стандардни одлики или пак да се
изработат по порачка за да им одговараат
на поединечните потреби на лицето. Многу
од нив исто така имаат и разновидна
дополнителна опрема или можности што
може да се одберат.

Електричните колички се користат за лица што не се способни сами да туркаат
рачно движена инвалидска количка, или чиишто способности за самостојно
туркање се ограничени. Меѓутоа, за нивно безбедно користење потребно е
корисникот да има соодветен вид, способност за проценување и време на
реагирање. Кога се одбира електрична инвалидска количка, препорачливо е:
• Да се побара помош од здравствен работник (на пример, терапевт за
оспособување или физиотерапевт).
• Да се испроба количката во околината во која ќе се користи.
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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
© Copyright - Independent Living Centre

