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Wybór skutera
Osobom, które dość sprawnie poruszają się w
domu i jego otoczeniu, jednak mają problemy
z pokonywaniem dłuższych odległości, a tym
samym nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu
społecznym, z pewnością bardzo przyda się
skuter.
Na rynku dostępne są produkty wielu rozmaitych
firm, często w bardzo różnej cenie, dlatego
ważne jest, aby przed zakupem zapoznać się z
różnicami pomiędzy poszczególnymi modelami.

Rodzaje skuterów
Skutery mogą być wyposażone w dwa lub trzy
koła. Niektóre mają niewielkie rozmiary i są
lekkie, a co za tym idzie łatwe do rozkładania
i przewożenia. Inne są większe i posiadają
wyposażenie, które pozwala im pokonywać duże odległości, często po nierównym
terenie – np. odpowiednie zawieszenie i pojemne akumulatory.

Wybór skutera
Wybór odpowiedniego skutera wymaga starannego rozważenia kilku punktów:
• Poziomu sprawności użytkownika.
• Wzroku, zdolności oceny sytuacji oraz czasu reakcji.
• Miejsc, w których będzie użytkowany.
• Wymagań związanych z transportem.
Ocena powyższych kryteriów pozwala określić, jaki skuter będzie najlepiej spełniał
potrzeby użytkownika.

... lub ...

Wózka elektrycznego
Ponieważ kupno wózka elektrycznego niesie ze
sobą duże udogodnienia dla osób mających duże
problemy z poruszaniem się, jest bardzo ważne,
aby dokładnie zapoznać się z dostępną ofertą
na rynku. Wybór będzie zależał od miejsca i
sposobu użytkowania.
Istnieje wiele rodzajów wózków elektrycznych.
Różnią się one wielkością (przeznaczone
dla dzieci lub dorosłych), mogą posiadać
standardowo dobrane wyposażenie lub
umożliwiać jego wybór w zależności od potrzeb
użytkownika.

Wózki elektryczne są przydatne osobom, które nie są w stanie same napędzać wózek
ręczny lub sprawia im to trudność. Należy jednak pamiętać, że aby bezpiecznie
korzystać z takiego urządzenia, użytkownik powinien mieć odpowiednio dobry wzrok,
zdolność oceny sytuacji i czas reakcji. Podczas wybierania wózka zaleca się:
• Zasięgnąć porady medycznej (np. terapeuty zajęciowego lub fizjoterapeuty).
• Wypróbować urządzenie w warunkach, w których będzie użytkowane.
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Dostępne są również broszury informacyjne na inne tematy
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