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Wybór wózka dla dziecka

Poniższe wskazówki pomogą Ci dokonać wyboru właściwego wózka. Przed podjęciem decyzji o
zakupie należy rozważyć wiele czynników - zależnie od tego, jak dużo czasu spędzasz z
dzieckiem w podróży, czy zwracasz szczególną uwagę na pozycję dziecka podczas korzystania
z wózka.

Wózki rehabilitacyjne

W porównaniu z normalnymi spacerówkami wózki rehabilitacyjne wyróżniają się zwiększoną
stabilnością, większą liczbą możliwych modyfikacji oraz bogatszą gamą akcesoriów
przydatnych do właściwego pozycjonowania dziecka w czasie dłuższego użytkowania. Te
cechy zwiększają wygodę zarówno dziecka, jak i niosą ulgę dla opiekuna. Co więcej, wózki
rehabilitacyjne mogą ?rosnąć razem z dzieckiem? i można je dostosowywać zgodnie z
bieżącymi zaleceniami lekarza.

    

Podczas wyboru właściwego wózka rehabilitacyjnego należy określić przede wszystkim stopień
niepełnosprawności dziecka oraz wynikający z tego poziom optymalnego wsparcia, a także
oczekiwane pole użytkowania (czy chcemy korzystać z wózka w pomieszczeniach, na dworze,
do pokonywania krótkich / długich dystansów w trudnym terenie lub na powierzchniach
płaskich).

W przypadku wózka, który ma spełniać przede wszystkim założenia dotyczące
pozycjonowania, najważniejsze są następujące cechy produktu:
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    -  Możliwość dostosowania do      indywidualnych potrzeb użytkownika poprzez zmianę
głębokości, szerokości      siedziska oraz wysokości oparcia
    -  Regulacja oparcia (także w      zakresie pelot podpierających tułów) lub też możliwość
zastosowania      dodatkowych komponentów i akcesoriów służących zabezpieczeniu głowy lub 
    tułowia 
    -  Regulacja ustawień wózka w      zakresie zmiany pozycji użytkownika takich jak kąt
oparcia pleców, kąt      zgięcia siedziska, kąt i wysokość mocowania podnóżka
    -  Duża stabilność
    -  Możliwość wymiany standardowego      układu na siedzisko terapeutyczne
    -  Komfortowe wyposażenie      siedziska

Jeśli wózek ma być używany przede wszystkim do przemieszczania się z miejsca na
miejsce, co oznacza częsty transfer dziecka i składanie spacerówki, należy zwrócić
uwagę na następujące kluczowe cechy:

    -  Łatwa obsługa i duża zwrotność
    -  Niewielka waga

 Łatwe składanie, mały rozmiar wózka po złożeniu
    -  Składane siedzisko lub      możliwość łatwego zdjęcia całego siedziska wraz z akcesoriami
    -  Łatwe przesiadanie -      siadanie / wysiadanie / przenoszenie dziecka

Pola użytkowania

Jeśli wózek będzie używany przede wszystkim na zewnątrz (jeśli będziemy musieli poruszać
się w trudnym, nierównym terenie), powinien być wyposażony w duże koła, solidną podstawę
jezdną, wyposażoną w blokadę skrętu kół ułatwiającą prowadzenie w trudnym terenie oraz koła
pneumatyczne na resorach sprężynowych.

Jeśli jednak szukamy wózka przeznaczonego przede wszystkim do poruszania się w
pomieszczeniach zamkniętych lub po równych, asfaltowych alejkach, małe koła wykonane z
dobrej jakości gumy będą gwarancją zwrotności i wygodnej kontroli.
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