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Ако ви треба преведувач, ве молиме телефонирајте во TIS National на 131 450

Што е држач за кревет?
What is a bed rail?

Држачот за кревет нуди поддршка при легнување и 
станување од кревет.

Кога треба да користам држач за кревет?
When should I use a bed rail?

Држачот за кревет се користи кога се чувствувате 
несигурни, слаби или губите рамнотежа при легнување и 
станување од кревет.  Ве молиме, јавете им се  на тимот од 
службата во локалната заедница или замолете го вашиот 
доктор да ви даде упат за ерготерапевт. Ако е потребно, 
ерготерапевтот ќе ви препроача да користите држач за кревет.

Какви мерки на претпазливост треба да преземам кога ќе го користам 
држачот за кревет?
What precautions should I take when using a bed rail?

• Држачот не смее да се користи на кревети со основа од летвички, нестабилни кревети или 
кревети со челична жичена пружина

• Држачот не треба да се користи освен ако вашето тело е на креветот (на пример, седите или 
лежете на креветот)

• Држачот не смее да се користи како заштитна ограда на кревет за да се спречи паѓање од 
креветот

• Пред секое користење, проверете дали држачот е цврсто поставен меѓу основата на креветот и 
душекот

• Пред секое користење, осигурете се да нема празнина меѓу душекот и држачот
• Држачот за кревет можеби не е соодветен да се користи после некои хируршки зафати (на 

пример, после операција на срце)
• Не го користете држачот ако тој не е поставен правилно
• Користењето на држач за кревет ќе треба да го провери ерготерапевт ако се измени вашата 

способност за сознавање или способноста за сознавање на член од вашето семејство (на 
пример, станувате повеќе збунети)
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Држач за кревет

Како треба да го користам 
држачот за кревет?
How should I use a bed rail?

За легнување на кревет
1. Седнете до држачот
2. Фатете го држачот со едната или со 

двете раце
3. Полека спуштете се на креветот и 

поставете ги нозете на креветот
4. Користете го држачот да ви помогне 

при повлекување, вртење или 
поткревање во лежечка положба

За станување од кревет
1. Користете го држачот да ви помогне да се исправите во седечка позиција на работ од креветот
2. Оттурнете се од креветот и држачот за да можете да се исправите на нозе

Како треба да се грижам за држачот за кревет?
How do I care for a Bed Rail?

1. Редовно проверувајте дали држачот е во добра состојба
2. Мијте го држачот со мек сапун и вода или средство за чистење кое не предизвикува гребнатини
3. Погрижете се редовно да го одржувате. Веднаш пријавете било каков дефект или оштетување на 

опремата во канцеларијата за позајмување на опрема
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Опремата ви ја издаде:
Your equipment has been issued to you by:

Ве молиме, разговарајте со вашиот ерготерапевт ако имате било какви прашања во врска со 
користењето на држачот за кревет. 

Преведувачки услуги
Interpreter Services 

Ако ви треба помош при разбирање и зборување на англиски јазик, тогаш може да користите професионални 
преведувачи.

Преведувачките услуги се бесплатни и доверливи.  Можете да побарате да ви обезбедат преведувач, ако не ви го 
понудат тоа.  Персоналот ќе ангажира преведувач за вас.  Ако ви треба преведувач за да можете да не контактирате, 
ве молиме јавете се во Translating and Interpreting Service (Служба за писмено и усмено преведување) на 131 450.

Оваа брошура е подготвена за да ви даде информации во врска со целта, безбедното користење и поставувањето на опремата што ви е 
препишана.  Информациите се наменети само како водич и мора да се користат заедно со упатствата што ќе ви ги даде вашиот ерготерапевт. 

Оваа брошура заедно ја подготвија Одделите за ерготерапија од Sutherland Hospital, St George Hospital и Calvary Hospital во 2015.

Финансиските средства за преведување ги овозможи Multicultural Health Service (Мултикултурна здравствена служба), South Eastern Sydney Local 
Health District (Служба на локалната здравствена единица на југоисточниот дел на Сиднеј).

Вашиот ерготерапевт:
Your Occupational Therapist:

Телефон:
Phone:
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