Selecting a Scooter ... - 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

Како одабрати мопед
Особе које су способне да се крећу кроз
своју домаћу средину, али којима је тешко
да пешице савладају већа растојања због
приступа до заједнице могу закључити да су
мопеди веома корисни.
На тржишту се могу наћи многе марке
најразличитијих цена, па је зато важно да
разумете разлике међу мопедима пре него
што купите један.

Врсте мопеда
Има модела мопеда с три и четири точкова.
Неки су мопеди мали и веома лаки и лако
их је расклопити због преношења. Други су
мопеди велики и њихове одлике, као што су
амортизери и велике батерије, омогућавају
лако прелажење великих растојања и
кретање по неравним површинама.

Одабирање мопеда
При одабирању мопеда треба пажљиво размислити о већем броју променљивих
чинилаца међу којима:
• Телесне способности корисника.
• Вид корисника, његова способност процењивања и реаговања.
• Околина у којој ће се користити мопед.
• Потребе превоза.
Оцењивање ових ствари помоћи ће да се утврди да ли мопед одговара вашим
потребама и која ће врста мопеда бити најбоља.

... или ...

... Електрична инвалидска колица
Будући да је куповина електричних
инвалидских колица толико корисна за
особе са веома ограниченом покретношћу,
важно је пажљиво размислити о моделима, у
зависности од тога како и када ће се колица
користити.
На тржишту има много врста електричних
инвалидских колица. Има их у разним
величинама за децу и за одрасле и могу се
купити са стандардним одликама или бити
израђене по поруџбини да би одговарале
појединачним потребама особе. Многе од њих
такође имају и разноврсну допунску опрему
или могућности које се могу одабрати.

Електрична колица се користе за особе које нису способне да саме гурају ручно
покретана инвалидска колица, или чије су способности за самостално гурање
ограничене. Међутим, за њихово безбедно коришћење потребно је да корисник
има одговарајући вид, способност процењивања и време реаговања. Када се
бирају електрична инвалидска колица, препоручљиво је:
•
•

Затражити помоћ здравственог радника (на пример, терапеута за
оспособљавање или физиотерапеута).
Испробати колица у околини у којој ће она да се користе.
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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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