Chosing a Hoist for the Home - Serbian

Центар за самостални живот Западне Аустралије
Центар за самостални живот (Independent Living Centre) даје бесплатне и непристрасне
информације и савете да би вам помогао да одаберете најподеснији производ за вас
The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 Телефон: 1300 885 886 Линија за информациje: (08) 9381 0608

Одабирање кућне дизалице
Кућне дизалице
Дизалице су израђене тако да се избегне потреба
да се нека особа диже ручно. Утврђивање потреба
особе коју треба подизати и потреба њеног
неговатеља помоћи ће да се утврди која је врста
дизалице најподеснија.

Постоје различите врсте дизалица:

Врста дизалице

Начин рада

•
•

•

•
•
•
•
•

Покретна дизалица
Покретна дизалица за стајање/
за обављање нужде
Шина причвршћена на плафон
или изнад главе
Шина на основи причвршћеној
изнад главе (рам)
Причвршћена на зид или на
патос
За купање (причвршћена или
преношљива)
Лифт за купање

Дизалица може бити ручна
(хидраулична) или електрична
(на батерије)

Ствари које треба узети у обзир
Клијент/Неговатељ
•
•
•

Какве су потребе особе од преношења?
Да ли је дизалица прихватљива и за особу и за породицу/неговатеље
који је користе?
Да ли је неговатељ у стању да гура дизалицу, да рукује њом и да се
снађе с држачем? (Обука је од основне важности.)

наставља се

Околина/дизалица
•
•

•
•
•
•
•

Има ли довољно простора да би се дизалица кретала између соба, имајући у
виду ширину врата, пролаза и места где је треба окретати?
Ако дизалица треба да се користи да би се особа пребацила у каду/из каде,
може ли њена основа стати испод каде или око каде? Размислите такође и
о томе да користите лифт за купање, причвршћене дизалице за купање или
дизалице причвршћене на плафон.
Када је основа потпуно отворена, да ли ће моћи да се креће кроз купатило и
око или испод столица?
Да ли је основа кревета довољно висока да би се дизалица могла слободно
кретати испод ње? Размислите о томе да користите подметаче да би се
кревет подигао више.
Да ли ће највише одговарати механичка, хидраулична или електрична
дизалица? Размислите о лакоћи руковања, о напору који треба уложити и о
способности особе коју треба подизати да помаже при руковању.
Какав распон подизања има дизалица? Хоће ли она подићи једну особу с
патоса? Хоће ли се особа (у држачу) подићи с кревета/инвалидских колица у
највишем положају, итд.?
Која ће се врста држача користити с дизалицом?

•

Постоје најразноврснији држачи предвиђени за различите намене. Ако се
правилно користе, дизалице могу смањити потребу за небезбедним ручним
дизањем.

•

Ако дизалицу треба користити на површинама покривеним теписима:
Хоће ли се покретна дизалица слободно кретати по тепиху?
Хоће ли подна подлога да ограничи кретање?

•

Шири котачи олакшавају кретање дизалице али им треба више простора
испод намештаја.
Хоће ли бити довољно простора за чување дизалице када се она не користи?
Да ли ће бити потребно да дизалица буде демонтирана?
Има ли могућности за сервисирање и оправку?
Дизалице које раде на батерије треба редовно пунити.

•
•
•
•
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Оцењивањем потреба клијента и неговатеља, као и околине, треба одабрати
најподеснију дизалицу и држач за сваку ситуацију.

Где да нас нађете
The Niche
Suite A, 11 Aberdare Road
NEDLANDS WA 6009
Пријемно одељење:

(08) 9381 0600
Позиви из унутрашњости:
1300 885 886
Телефакс:
(08) 9381 0611
Место на интернету: www.ilc.com.au
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