Mitä on avustava
teknologia?
Avustava teknologia tarkoittaa laitetta tai
järjestelmää, joka tarjoaa käytännöllisiä ratkaisuja
jokapäiväisiin toimintoihin.
Avustava teknologia voi auttaa:
• perheenjäsenen hoidossa tarjoten apuvälineitä
suihkutukseen, pukemiseen ja syömiseen
• helpottamaan liikkumista ja edistämään liikkumisen
turvallisuutta
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• avaamaan purkin kansia ja kääntämään hanoja auki
ja kiinni
• helpottamaan tietokoneen käyttöä ja tekemään
tietokoneen näytöstä selkeämmän lukea

Queensland Health

• varmistamaan henkilökohtaisen turvallisuuden
tarjoamalla henkilökohtaisen turvahälytinjärjestelmän
kotikäyttöön
• helpottamaan vapaa-ajan toimintoja
• sekä lukemattomilla muilla tavoilla.
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LifeTec Queensland on elämänlaatua
parantavan ja itsenäistä elämää jatkavan

Tietoa

tiedottajia ja erityisneuvojia.

LifeTecin Newmarketissa sijaitsevassa näyttelykeskuksessa
on yli 1500 tuotetta, ja se on avoinna yleisölle kuutena
päivänä viikossa. Uusi Townsvillen keskuksemme sijaitsee
suositussa Domain Central –kompleksissa ja sen yli 500
tuotteen näyttely on avoinna arkisin.

Visio

LifeTecin puhelintiedusteluun, numeroon 1300 885 886,
voi soittaa kuutena päivänä viikossa. Voimme vastata
kysymyksiisi, tarjota vaihtoehtoja ja lähettää tietoja
sähköpostitse, faksilla tai postissa.

laaja-alaisen avustavan teknologian johtavia

Ihmiset valitsevat sopivimman mahdollisen
avustavan teknologian, joka auttaa heitä asumaan
itsenäisesti ja parantaa heidän elämänlaatuaan.

LifeTecin tietokanta, jossa on yli 6000 avustavan teknologian
ratkaisua, on vapaasti selattavissa sivustollamme 24 tuntia
päivässä, seitsemänä päivänä viikossa. Terveydenhuollon
ammattilaiset voivat myös kirjautua LifeTec.infotietokantaan, jossa on yksityiskohtaisempia tietoja ja
enemmän ominaisuuksia.

Konsultointia*

Koulutusta

LifeTec tarjoaa konsultaatiopalveluja yleisölle,
terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille.

LifeTec esitelmöi, näyttää ja esittelee avustavaa
teknologiaa eri ryhmille ja näyttelyissä eri puolilla
Queenslandia.

Terveydenhuollon ammattilaisemme tarjoavat yksilöllisiä
ratkaisuja liikkumiseen, tietokoneen käyttöön, viestintään,
henkilökohtaiseen hoivaan, vapaa-ajan toimintaan, kodin
muutostöihin ja muihin jokapäiväisen elämän alueisiin.
Voimme tarjota konsultaatioita näyttelykeskuksissamme
tai osana osavaltion kattavaa palveluamme. Ota yhteys
ajanvarausta varten tai tarkista, milloin vierailemme
naapurustossasi.
*Joihinkin palveluihin saatetaan soveltaa kelpoisuusehtoja,
ja jotkut konsultaatiot saattavat olla maksullisia. Ota yhteys
keskustellaksesi sinulle saatavana olevista vaihtoehdoista.

LifeTec esiintyy säännöllisesti kouluissa, terveesti
ikääntyvien ryhmissä, bisneksille ja TAFE- ja yliopistoopiskelijoille. Järjestämme myös käytännöllisiä ja
vuorovaikutteisia ammatillisen kehityksen työpajoja.
Tarkista ajan tasalla oleva, esitykset ja työpajat näyttävä
kalenterimme sivustoltamme: www.lifetec.org.au.

