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Rodzaje balkoników
Balkoniki bez kółek
Najlepsze dla osób, które mają niepewny chód i słabe poczucie
równowagi, potrzebujących podpory bardziej stabilnej niż balkonik na
kółkach.
Zaleca się, aby balkonik posiadał regulację wysokości i aby był składany.
Powinien być lekki. Powinien posiadać instrukcję użytkowania.

Balkoniki wyposażone w kółka
Balkoniki wyposażone w dwa kółka z przodu
i hamulce oraz ślizgi z tyłu
Łatwe w użyciu dla osób, które:
• Nie są w stanie przenosić standardowego balkonika.
• Nie potrafią właściwie kierować standardowym
balkonikiem.
Najlepiej nadają się do użytkowania wewnątrz.
Ślizgi trudno przesuwają się po szorstkich
nawierzchniach zewnętrznych.
Przemieszcza się je najpierw przechylając, a następnie
popychając.

Balkoniki na trzech kółkach
Odpowiednie dla osób, które mają dość pewny chód oraz
są w stanie uruchomić hamulec.
Dobra sterowalność wewnątrz i na zewnątrz.
Należy rozłożyć przyrząd w pełni, w przeciwnym razie
może się przewrócić.
Dostępne są również dodatkowe elementy wyposażenia,
takie jak stolik, torba, czy koszyk, które umożliwiają
przenoszenie różnych przedmiotów.

Balkoniki na czterech kółkach
Odpowiednie dla osób o dość dobrym poczuciu równowagi
i pewnym chodzie, które potrzebują dodatkowego
podparcia przy pokonywaniu dłuższych odległości lub
chciałyby mieć w każdej chwili na czym usiąść. Ważne
jest, aby użytkownik był w stanie uruchamiać hamulec.
Dostępne są różne modele. Aby wybrać właściwy, należy
rozważyć poniższe punkty:
Rodzaj hamulców:
• Ręczny
• typu „stopper”.
• łatwy w użyciu.
Waga – niektóre z balkoników są ciężkie.
Sposób składania – czy łatwo jest umieścić przyrząd w
bagażniku?
Regulowana wysokość uchwytów/podłokietników
Czy posiada siedzisko?
Opony: z gumy mikrokomórkowej/z gumy
litej/wypełnione powietrzem
Kosz i stolik
Rączki – od kształtu zależy wygoda
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Dostępne są również broszury informacyjne na inne tematy
Jak do nas trafić
The Niche
Suite A, 11 Aberdare Road
NEDLANDS WA 6009
Recepcja:
(08) 9381 0600
Połączenie zamiejscowe:
1300 885 886
Faks:
(08) 9381 0611
Strona www:
www.ilc.com.au
© Copyright - Independent Living Centre

