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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

Ручно покретана
инвалидска колица
На тржишту има много врсти ручно покретаних инвалидских колица. Оне
постоје у различитим величинама за децу и одрасле, спадају у различите
класе према тежини, а многе од њих долазе са сталним одликама или се
могу подесити по поруџбини да би задовољавали појединачне потребе.

Да би одабрали најподеснија инвалидска колица, треба да размислите о
многим чиниоцима, као што су:
• Потребе, способности и ограничења корисника.
• Потребе, способности и ограничења неговатеља.
• Чиниоци околине.
• Питања везана за превоз.
• Питања везана за финансије.
Оцењивањем ових ствари утврдићете каква вам је врста инвалидских колица потребна, колико
она треба да буду велика, и које су могућности и/или допунска опрема одговарајући.

Врсте ручно управљаних инвалидских колица

С погоном на задњим точковима:
Стандардна инвалидска колица са широким задњим точковима и малим предњим
точковима који се окрећу на све стране.
С погоном на предњим точковима:
Стандардна инвалидска колица са широким предњим точковима и малим задњим
точковима који се окрећу на све стране.
С једноручним погоном:
Ова инвалидска колица изгледају исто као она с погоном на задњим точковима, али се
могу покретати једном руком на један или два начина:
• Покретањем ручке која се гура или повлачи.
• С две ивице које се гурају и које се налазе на истој страни колица, с тим да је
унутрашња ивица повезана са супротним точком.
Транзитна:
Називају се још и колица која гура друга особа или колица на гурање зато што имају
мале точкове и покреће их особа која гура колица.
За особе без ногу:
Ова колица имају дужу основу точкова којом се надомештава померање центра тежишта
код особа без ногу.
С покретним задњим наслоном:
И колица с погоном на предњим точковима и колица с погоном на задњим точковима
могу имати задњи наслон који се може спуштати. То омогућава да се повећa угао
између седишта и наслона.
Које се могу искосити:
Ова колица имају непокретан угао између седишта и задњег наслона тако да се седиште
и задњи наслон могу нагнути уназад као један део.
С високим учинком:
Веома лака колица за активне кориснике.

Стандардне одлике инвалидских колица

Ручно покретана инвалидска колица имају стандардне одлике у које спадају:
Рам:
Може бити непокретан, и бити чврст и ефикасан, за особе које саме покретају
колица, или се може склапати, што је корисно кад колица треба превозити
некуда.
Облога:
Облога може бити у виду пресвлаке израђене од винила или од другог
материјала, на пример од најлона. Нека колица су потпуно обложена као
аутомобилско седиште или имају обложен задњи наслон с тврдим седиштем
на коме се може ставити специјално јастуче.
Наслони за руке:
У основи постоје две врсте. Потпуни наслони за руке или наслони за сто који
кориснику омогућавају да може више да се приближи столу. И једна и друга
врста наслона за руке могу се извадити и/или подигнути увис или у страну, а
могу се подешавати и по висини.
Подупирачи за ноге:
Могу бити од оних који се окретају у страну и могу се извадити, или могу
бити непокретни. Њихове одлике могу обухватати подешавање по висини,
подупираче за стопала израђене од једног или од два дела, могућност
подизања с подупирачем за листове.
Кочнице:
Раде на гурање или на вучење. Обе се могу добити с продуженим ручкама.
Точкови:
Корисник их може сам покретати или могу бити транзитне врсте. Они које
корисник покреће сам могу имати рубове за гурање разних облика, могу
имати положај осовине који се може подешавати, и могу се извадити да би се
колица лакше превозила.
Точкови/Котачи:
Многe колице нуде могућност избора точкова са гумама, чврстим точковима,
микроцелуларним точковима или точковима отпорним на бушење.
Ручка за подизање:
То је подупирач за стопало који особи која гура колица помаже да подигне
колица уназад да би се попео преко малих узвишења као што су прагови.

Узимање мера за инвалидска колица

Набављање инвалидских колица праве величине је веома важно за удобност корисника и за
сачувавање доброг положаја тела.
Мере које треба узети да би било удобно кориснику и/или неговатељу су следеће: ширина,
дубина и висина седишта; висина наслона за руке; висина задњег наслона; растојање од
подупирача за стопала до седишта; висина рукохвата за гурање.

Центар за самостални живот може:
• Дати информације о разним врстама инвалидских колица које се могу добити и о
њиховим одликама.
• Омогућити да се испробају различите врсте колица различитих произвођача.
• Има Одељење за изнајмљивање опреме преко које можете краткорочно
изнајмити инвалидска колица.
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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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