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व्हीलचयेर को उपयोग - आधारभतू उपयोग 
यस लेखको साम�ी अनुवा�दत संस्करण हो, र िचिनयाँ ससं्करण �बल �नेछ। 

 
 [क] व्हीलचयेरको छनोट  

१.  िनयिमत व्हीलचेयर (स्वयं संचािलत तर भारी) 

 
 
२.  हलङु्गो व्हीलचयेर (ध�ा �दन ुपछर् तर हलङु्गो ) 

 
 
३.  पछािड अग्लो भएको व्हीलचयेर (सीट पछािडको  उचाइ र कोण समायोजन गनर् िमल्न े)
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[ख]  ठोस टायरह�  वा हावावाला  टायरह�? 
 ठोस:  ममर्तगनर् सिजलो �न्छ तर भ्कुण्डीएको हावावाला टायर जस्तो  रा�ो �द�न 
 हावावाला: रा�ो संग झुिण्डएको , असमान मैदानमा धोका-बािहरको लािग उपयु�, तर सिजल ै पन्चर �न ेअिन  

िनयिमत�पमा  फुलाउन पन� । 
 
 

[ग] �योग गन� सल्लाहह�  
�  मोड्निमल्न े व्हीलचयेर 
मोड्नहुोस ्: खु�ा मािथ उठाउनुहोस ्र िसटको िबचमा ता�ुहोस ्। 
 

 
 

खोल्नहुोस:् तपाईका हत्केलाह� िसटप�� रा�ुहोस,् अिन  आफ्ना कुिहनाह�लाई िसधा बनाउनहुोस ्र तल 
िथच्नुहोस । 
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२.  �के 
जब �ेक लक �न्छ र पछािडका पाङ्�ाह�  िस्थर र अचल �न्छन्, �ेकले आवश्यकताह� पूरा गदर्छ। 
 

 
 
३. पाखरुा रा� ेठाउँ 

• िस्थर �कार: हटाउन योग्य नभएको  
• डसे्क �कार:टेबूल �वस्थापनको लागी सिुवधाजनक 
• स��य �कार: हटाउन योग्य 

 
 

४.  पछािड झकुावपानर् िमल्न े
खु�ा�ारा िनयेिन्�ट , फुटपाथमा जान र बन्द गनर् सहायोग पु�े । 
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५ . खु�ा रा�े ठाउँ 

 िस्थर, चलाउन िमल्न ेर  समायोज्य  
 चलाउन िमल्न े:  चलाउनिमल्ने फुटेरेस्ट िफ्लप गनर् स�कन्छ र हटाउन स�कन्छ, जुन व्हीलचेयरबाट 

ओ�ानमा सनर्को लािग �योगकतार्लाई सुिवधाजनक �न्छ। चलाउन िमल्ने  फूटरेस्ट जडान गन� 
समयमा  सिह�पमा �ितबग्ध �नुपदर्छ , अन्यथा यसले िव�पण र िवषमता िनम्त्याउछ । 
 

 
 
 समायोज्य: तल्लो अंगह�मा सुि�एको  कम गराउनको लािग फुटरेस्टलाइ  उठाउनुहोस,् कास्ट 

भएका िबरामीह� जस्तै िवशेष हरेचाहाको आवश्यकता पन� �योगकतार्ह�का लािग उपयु�। 
 

 
[घ] ध्यान �दनुहोस ्
(१) ब�े आसन 
 

  
सिह गलत 

 

नोट गनर्का लािग बुदँाह�: 
�. य�द �योगकतार्को खु�ा दढृताका साथ फुटरेस्टमा रािखएको छ �क छैन। 
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�. �योगकतार्को हात पिहयाको  बीचमा िमिसएको छ �क छैन भिन ध्यान �दनु होस् । 
�. आफ्नो पछािडभाग सीधा रा�ुहोस्। 
�. आवश्यक भएमा उपयु� िसरानी रा�ुहोस । 

 
२.  िसट बेल्ट 

 

तपा�लाई आवश्यक पन� व्हीलचयेर उपकरणह�  
� □िनयिमत □ हलुङ्गो □ पछाडी अग्लो भएको 
� पाखुरा रा�े ठाउँ : □ िस्थर □ चलाउन िमल्न े
� खु�ा रा�े ठाउँ: □ िस्थर □ चलाउन िमल्न े

 
य�द तपाइँ समायोज्य खु�ा रा�े ठाउँ  छनोट गद�  �न�ुन्छभने, कृपया  �� न ४ को उ�र �दनुहोला 

� तल्लो खु�ाको लािग सहायक:  □ चािहन्छ  □ चािहदनै   
� टायर:  □ ठोस  □ हवावाला 
� िसट बेल्ट : □ चािहन्छ  □ चािहदनै   
� िसटको आकार □ १६’’    □  १८’’  
� िसटको िसरानी: □ चािहन्छ  □ चािहदनै   
� अ� सामा�ी :____________________  

 

य�द तपा�सँग यस पुिस्तकाको साम�ीह�को बारेमा केही ��ह� छन ्भने कृपया तपा�को भौितक िच�कत्सक संग जाँच 

गनुर्होला । 
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