Chosing a Sling - 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

Упутства која ће вам помоћи при

одабирању држача
Држачи
Држачи се користе заједно с подвижним или причвршћеним дизалицама за
пренос људи. Они треба да подупиру особу и да буду удобни, а неговатељу
треба да буде лако да их користи. Ако је клијенту неудобно или није стабилан
када је у држачу, мања је вероватноћа да ће се дизалица користити.

Врсте држача
Држачи се могу наћи у најразличитијим величинама и облицима, овисно
о произвођачу. Неки произвођачи израђују држаче по поруџбини који ће
одговарати сваком појединцу.

Главне врсте држача који се могу наћи су:
Држач опште намене, одвојених ногу, с подупирачем за главу:
Подесан је за особе којима није потребно потпуно подупирање тела и главе.
Држач опште намене, одвојених ногу, без подупирача за главу:
Исти је као и претходни, без подупирача за главу. Подесан за особе које
могу добро контролисати главу. (Одвојени делови за ноге су укрштени у
средини, нису остављени неукрштени или постављени испод бедара.)
Лежећи држач:
Држач за цело тело с подупирачем за главу и с деловима за ноге
(неодвојеним). Може се поставити и уклонити само кад особа лежи у
кревету. Може имати отвор за обављање нужде. Није подесан за клијента
који седи.
Лежећи држач, одвојених ногу:
Као и претходни, има одвојене делове за ноге, што омогућује да се држач
постави док је особа у седећем положају. Може пружити равномерније
подупирање испод бедара од држача опште намене.
Држач за обављање нужде:
Подесан за особе које обично имају добру контролу тела и кукова. Има уски
појас око тела, с дугим одвојеним деловима за ноге. Омогућује лакши приступ
за свлачење одеће при обављању нужде и за облачење.
Држачи у облику каишева:
Обично се не препоручују због могућности клизања и притискања које може
настати у пределу пазуха.
Држачи за стајаће дизалице:
Држачи за стајаће дизалице се користе са стајаћим дизалицама и када клијент
може да помаже при ношењу тежине. Неки држачи за стајаће дизалице се
могу добити с каишевима за ноге за преношење у седећем положају.

Материјали од којих су израђени држачи

Држачи могу бити израђени од различитих материјала. Избор материјала овисиће о
ситуацији, о жељама особе и о њеном стању.
Могу бити израђени од следећих материјала:
Полиестерска мрежа - Веома је чврста и дуготрајна, а отворено плетиво омогућава
брзо цеђење након купања. Такође омогућује особи која се подиже да гледа кроз
отворено плетиво.
Полиестер/најлон - Глатка је и лако клизи. Лако се чисти, брзо се суши и
трајна је.
Платно - Дебље платно које се не препоручује за купање јер му треба дуже време да
се осуши. Не користи се често.

Додаци за држаче

Већина држача има најлонске каишеве с омчама за подешавање дужине. Те су омче
причвршћене на покретној шипци дизалице.
Други додаци могу бити штипаљке у облику кључаонице које се могу користити с
омчама на дизалицама које се искошавају или окрећу.
Држачи треба да имају допунске кружне држаче које ће помоћи да се особа постави на
одговарајући начин.

Ствари које треба узети у обзир
•
•
•
•
•

•
•

Величина држача се битно разликује у зависности од произвођача.
Држаче треба да испробате пре него што их купите да би пронашли врсту,
материјал и величину који највише одговарају.
Држаче никад не треба остављати испод особе док она седи или лежи зато што
може настати надражај или оштећење коже.
Може бити корисно да купите два држача за једну особу да би могли да их перете.
Додатке за држаче треба подешавати при сваком преношењу. Када преносите
некога из столице у кревет, продужавање горњих каишева и скраћивање каишева
за ноге олакшаће лежећи положај. Када преносите из кревета у столицу, краћи
горњи каиши и дужи каиши за ноге омогућиће усправнији положај.
Неопходно је да се потребе и ситуација добро процене да би се одабрао
најпогоднији држач за свако преношење.
Можда вам терапеути за оспособљавање у Центру за самостални живот могу
помоћи да одаберете одговарајућу опрему.
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Могу се добити брошуре и о другим темама

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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