
Mic ghid de supraviețuire frumoasă 
pentru persoanele cu dizabilități 
neuromotorii, tetraplegici.
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Bună!
Probabil că nu te gândeai că viața ta ar putea să se 
schimbe brusc și să fie atât de diferită, dar iată că este. 
Noi vrem să știi că diferit e doar diferit și că speranța de 
viață a unei persoane cu traumatism vertebro medular 
poate merge până la încă 45 de ani din momentul 
accidentului, dacă ai grijă de tine. Așadar cum se arată 
mulți ani înainte plini de aventuri, vrem să împărtășim 
cu tine câteva secrete de călătorie. În aventura vieții tale 
o să ai nevoie de:



Un scaun electric
 Dacă nu vă puteți folosi mâinile ideal este să achiziționați un 
scaun electric cu joystick pe care să îl conduceți singur, fără 
a necesita multă forță și folosirea degetelor. Firma cea mai 
specializată pentru așa ceva este Permobil. Unele scaune au 
mai multe opțiuni de schimbare a poziției, puteți să vă lăsati 
pe spate, să vă verticalizați, să vă ridicați la înălțime. Atenție! 
Este foarte important să încercați personal scaunul pentru că 
fiecare om este diferit și de obicei ele sunt adaptate nevoilor, 
deci nu comandați unul doar pe net. La comandarea 
scaunului să fiți atent la centura de siguranță pentru brâu 
(foarte necesară ca să nu săriți din scaun la orice denivelare 
de asfalt) și suportul pentru picioare, care vă păstrează 
picioarele în poziție corectă și ajută să nu se strâmbe în timp.

O pernă antiescare pentru scaun rulant 
Probabil o să vă placă să petreceți mai mult timp în scaun 
decât în pat. Pentru că scaunul va fi des folosit, perna 
antiescare este absolut necesară pentru confort și sănătate și 
merită investiția . Cele mai utilizate și de folos perne 
antiescare din lume cât și toate informațiile despre ele le 
găsiți aici.

http://www.permobil.com/en/Corporate/
https://permobilus.com/products/seating-and-positioning-by-roho/cushioning-products/roho/


O saltea antiescare 
O escară poate să apară după câteva ore în care stați 
nemișcat în pat sau scaun și se vindecă destul de greu (chiar 
și câteva luni), timp în care veți fi limitat în activitatea zilnică 
(kinetoterapie, plimbări, stat în scaun). Găsiți pe net multe 
tipuri de saltele antiescare. Noi v-o recomandam pe cea mai 
bună existentă în momentul de față. Se numește Oxy-Mat și 
puteți găsi toate detaliile despre ea aici.

Un pat electric 
Ei bine va trebui să treceți puțin peste drama că veți avea un 
pat de “spital “ în cameră și să vă bucurați de tot ce vă oferă 
el: posibilitatea de a sta în șezut și a vă uita la filme, 
posibilitatea de a vă urca mai sus sau mai jos când aveți 
nevoie sau și mai tare, dacă reușiți să aveți un pat care să vă 
întoarcă de pe o parte pe alta. Dacă nu aveți posibilitatea de a 
achiziționa un astfel de pat, încercați să dați câteva telefoane 
la fundații care le oferă în custodie.

https://www.offload-usa.com/about-us/


Protectoare pentru călcâie 

Pentru a evita apariția unor escare la nivelul călcâielor, 
pe timpul zilei, când stați în scaunul rulant și sunteți 
încălțați, este recomandantă purtarea sub șosete a unor 
protectoare pentru călcâie. Sunt foarte comode și de 
mare folos. Se găsesc pe net de cumpărat online aici

Cizme de noapte pentru protecția călcâielor  
Pe durata somnului din cauza spasticității, călcâiele riscă să 
se frece de cearceaful patului și altfel să se producă escare. 
Pentru a dormi fără grija aceasta puteți să vă cumpărați o 
pereche de Heels protector boots. 

https://onlinepharmacy.ie/products/allevyn-heel-dressing
https://shopsageproducts.com/heel-protectors


Un lift electric pentru transfer 
Un astfel de lift e cam 1000 eur nou și merită toți banii. Liftul îi 
salvează pe cei dragi de dureri de spate și vouă vă oferă 
eleganța unui rege care este transportat frumos acolo unde 
dorește. Liftul are un hamac, care se fixează pe corp destul de 
ușor, se prinde, apoi e coordonat electric de însoțitorul care 
vă deplasează cu ajutorul roților liftului unde doriți. Mai multe 
modele de lifturi cu livrare în România găsiți aici 

Scaun de duș și toaletă  
Dacă nu vă puteți muta singur de pe scaun pe vasul de 
toaletă, dacă încă nu simțiți nimic de la piept în jos, nu trebuie 
să vă chinuiți prea mult cu asta și să aveți 2 oameni lângă să 
vă țină echilibrul. Un scaun de toaletă vă va permite să faceți 
duș stând pe scaun și vă va folosi și pentru nevoile zilnice, 
căci ele sunt adaptate exact pentru așa ceva. Sigur, un 
însoțitor care să vă ajute cu igiena clar vă trebuie. El e vioara 
întâi.😊

http://adaptbg.ro/category/26/lifturi-pentru-pacienti.html
http://www.invacare.co.uk/aquatec-ocean-vip-and-vip-xl-ma-70oceven


Suport de telefon
 Cu siguranță viața socială nu se încheie aici, nici pe departe 
😊  Un tinichigiu va poate face un suport de telefon fixat la 
scaunul electric și da, posibil în timp să fiți uimiți de ce 
dexteritate dezvoltați în folosirea unui “creion” in gură, cu 
care veți tasta. Mai sunt și suporturi care se fixează pe umeri, 
dar noi încă nu le-am testat. Veți tasta probabil foarte repede 
sau veți fi specialiști în găsirea celor mai bune locuri din casă 
în care veți putea vorbi pe difuzor fără să vă audă nimeni.🤫

Haine comode 
Sigur că aveți un stil al vostru și îl puteți avea în continuare, 
dar cât de cât ar trebui adaptat astfel încât să vă ajute și pe voi 
și pe cei dragi. Hainele fără buzunare și cusături evidențiate în 
zonele în care stați așezat sunt foarte importante pentru că vă 
feresc de escare. Vă trebuie materiale finuțe, naturale și moi 
(bumbac , in, lână merinos). Dacă aveți probleme cu 
termoreglarea vă recomandăm să încercați îmbrăcămintea din 
lână merinos (e mai scumpă dar vă va fi de foarte mare ajutor 
pentru că păstrează constantă temperatura corpului).



Hidratarea
Mai ales dacă aveți o sondă urinară, hidratarea e foarte 
importantă. Consumați între 2-3 litri , dar să nici nu exagerați.

Alimentația 
E foarte important să identificați care sunt alimentele care vă 
constipă și să le excludeți din alimentație și să vă axați pe 
alimente hrănitoare care au și propietăți energizante dar și 
îmbunătățesc tonusul muscular ( propolis, miere de albine, 
suc de aronia, goji, spirulină, cereale, carne de vânat, pește 
de captură, verdețuri, u, kefir, avocado, ulei de cocos, linte, 
ulei de măsline ).



Kinetoterapia 
Pentru a evita atrofierea musculară care se instalează destul 
de repede, kinetoterapia cu un specialist trebuie sa fie zilnică 
(recomandat minim 2 h/zi). Deși încă cercetătorii de nivel 
internațional caută soluția pentru refacerea măduvei spinării 
și a restabilirii legăturilor nervoase, e foarte important ca 
atunci când o vor găsi corpul tău să fie pregătit pentru 
recuperare, să aibă forță. Pentru a eficientiza recuperarea, din 
experiența noastră, folosirea aparatelor Restorative 
Therapies, cu stabilirea programului de lucru de către un 
specialist poate aduce rezultate mai rapide. Aparatele 
Restorative Therapies sunt foarte scumpe, greu accesibile 
pentru achiziție acasă însă sunt centre din străinătate care 
lucrează cu ele. Vezi Clinicile Project Walk.

Achiziționarea unei biciclete electrice de cameră 
O investiție bună în continuitatea recuperării e achiziționarea 
unei biciclete speciale pentru mâini și picioare Thera Trainer 
sau MotoMed sunt modele de biciclete pe care noi le-am 
folosit și le-am putea recomanda. Prețul ei diferă dacă o 
cumpărați nouă sau uzată dar indiferent de alegere vă ajută 
să lucrați autodidact și veți putea face mișcare zilnic acasă. 
Totuși doar bicicleta nu este suficientă pentru menținerea 
musculară și aveți nevoie de kinetoterapie.

https://www.pwboston.com
https://www.youtube.com/user/THERAtrainer
https://www.motomed.com/en/products/motomed-viva2/


Rampe mobile 
De îndată ce veți începe să vă plimbați cu un scaun rulant manual 
sau electric veți vedea ca multe clădiri unde aveți treabă nu sunt 
adaptate cu rampă așa cum cere legea și au multe trepte facandu-vă 
accesul imposibil. Știm, până acum nu v-a deranjat deloc acest 
aspect :). Dacă veți achiziționa o rampă mobilă pe care să o aveți în 
mașină 4,5 trepte nu vor fi un impediment nici de acum înainte. 

Adaptați-vă mașina 
Ideal este să căutați o mașină cu lift sau rampă, ca să puteți intra 
lejer, direct cu scaunul. Dacă nu găsiți la noi sau nu vă permiteți să 
vă adaptați astfel mașina voastră sau să cumpărați una nouă, căutați 
și o mașină la mâna a doua în străinătate. Vă va fi de mare folos. 
Există și posibilitatea adaptării mașinii cu un lift care să vă ia din 
scaun dar părerea noastră este că vă complicați puțin.

În vizită sau în spații de interior 
Înainte de a pleca în excursii sau de a merge în magazine, la film, în 
instituții publice sau private rugați un prieten să se intereseze ce 
lățime are golul de la ușă, să știți dacă încăpeți cu scaunul și să 
verifice dacă sunt scări și trebuie să luați rampa sau dacă e lift. 
Acest lucru vă va scuti de drumuri inutile și frustrări. Nu vă panicați, 
au început să apară locuri accesibile pentru persoane în scaun cu 
rotile și în țara noastră (ex Nymphea Aqua Park Oradea, 
Universitatea de Vest Timisoara, diverse Biserici și Mănăstiri, poate 
vom reveni cu o lista mai lungă în viitor) 



Bucurați-vă de tot ce vă oferă fiecare zi. 
Veți vedea că până la accident nu ați avut timp și atenție să 
observați o mulțime de lucruri care fac viața mai frumoasă. 
Poate nu ați observat cântecul păsărilor, albinele care extrag 
polen, mișcarea norilor, zâmbetul celor dragi, poate nu v-ați 
gândit destul la suflet și nu ați apreciat destul oamenii 
săritori. Acum aveți timp destul să reflectați, destul timp să fiți 
drăguți, să observați câți oameni buni vor să ajute. Este un 
motiv pentru care Dumnezeu v-a dat acest “concediu”. 😊 
Aflați care este acest motiv și la treabă!


