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Wybór podnośnika do domu
Podnośniki do domu
Podnośniki służą do podnoszenia osób mających
problemy z poruszaniem się, dzięki czemu zwalniają
z konieczności wykonywania tej czynności ręcznie.
Określenie potrzeb osoby podnoszonej oraz opiekuna
pozwoli dokonać najlepszego wyboru.

Dostępne są podnośniki różnego typu:

Typ podnośnika

• Przenośny
• Przenośny stojący/do higieny osobistej
• Z szyną montowaną na suficie oraz szyną
górną
• Na stojaku
• Mocowany na ścianie lub w podłodze
• Łazienkowy (mocowany lub przenośny)
• Łazienkowy dźwig

Sposób działania

• Najpowszechniej używane
są podnośniki obsługiwane
ręcznie (hydrauliczne) oraz
z napędem elektrycznym
(akumulatorowe).

Kryteria
Użytkownik/Opiekun

• Jakie są potrzeby użytkownika?
• Czy podnośnik odpowiada zarówno użytkownikowi jak i jego rodzinie lub
opiekunom?
• Czy opiekun jest zdolny obsługiwać i manewrować podnośnikiem, a także czy
poradzi sobie z nosidłem? (Konieczne jest przeszkolenie).

continued…

Otoczenie i podnośnik

• Czy w miejscach, gdzie użytkowane będzie urządzenie (pomiędzy pokojami,
w progach, korytarzach i na zakrętach) jest wystarczająco dużo miejsca na
manewry?
• Czy podnośnik ma być używany do przenoszenia do wanny i czy podstawa zmieści
się obok wanny? Warto jest także rozważyć wybór podnośnika łazienkowego,
mocowanego podnośnika łazienkowego oraz podnośnika mocowanego na suficie.
• Czy przy maksymalnym rozłożeniu podstawy jest wystarczająco miejsca (czy
zmieści się pod meble)?
• Czy łóżko jest wystarczająco wysokie, aby podnośnik mógł swobodnie go
dosięgnąć? Zastanów się nad użyciem specjalnego podwyższenia.
• Jaki rodzaj podnośnika będzie najodpowiedniejszy - mechaniczny, hydrauliczny
czy elektryczny? Rozważ takie cechy jak płynność ruchu, wymagana siła
obsługującego oraz to, w jakim stopniu podnoszona osoba może pomóc w czasie
podnoszenia.
• Jaki jest zasięg podnośnika? Czy umożliwia podniesienie osoby z podłogi? Czy
podniesienie do najwyższego możliwego punktu powoduje uniesienie osoby ponad
łóżko, wózek itp.
• Jaki rodzaj nosidła będzie używany?
• Istnieje wiele rodzajów nosideł o różnym przeznaczeniu. Podnośniki i nosidła,
użytkowane prawidłowo, pozwalają na poprawę bezpieczeństwa przenoszenia
osoby przez opiekuna w porównaniu z przenoszeniem ręcznym.
• Jeżeli podnośnik ma być używany na dywanie:
Czy urządzenie przenośne będzie łatwo przesuwało się po dywanie?
Czy podkładki nie będą utrudniać jego przemieszczania?
• Duże rolki ułatwiają manewrowanie, jednak wymagają większej przestrzeni
pomiędzy meblami, a podłogą.
• Czy w domu jest wystarczająco dużo miejsca do składowania podnośnika, kiedy
nie będzie używany?
• Czy trzeba go będzie rozmontować w tym celu?
• Jaka jest dostępność serwisu?
• Podnośniki z zasilaniem akumulatorowym wymagają regularnego ładowania.
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Staranna ocena potrzeb użytkownika i opiekuna oraz miejsca użytkowania jest
niezbędna do dokonania wyboru podnośnika i nosidła, które sprawdzą się w każdej
sytuacji.
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