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ਵਹ੍ ੀਲਚਅੇਰ ਦੀ ਵਰਤ� - ਬਿੁਨਆਦੀ ਵਰਤ� 
ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

 
[A] ਵਹ੍ੀਲਚਅੇਰ ਚਣੁਨਾ 
1. ਸਧਾਰਨ ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ (ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਪਰ ਭਾਰੀ) 

 
2. ਹਲਕੀ ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ (ਧੱਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ ਪਰ ਹਲਕਾ) 

 
3. ਉ�ਚੀ ਿਪੱਠ ਵਾਲੀ ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ (ਸੀਟ ਿਪੱਠ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਕੋਣ ਅਨੁਕੂਲਨ) 

 
 
[B] ਠੋਸ ਟਾਇਰ ਜਾ ਂਹਵਾ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ? 
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 ਠੋਸ: ਆਸਾਨ ਰਖੱ-ਰਖਾਵ ਪਰ ਸਸਪ�ਸ਼ਨ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰਾ ਂਿਜੰਨਹ੍ਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹ�। 
 ਹਵਾ ਵਾਲੇ: ਵਧੀਆ ਸਸ, ਬਾਹਰੀ ਅਸਮਾਨ ਧਰਾਤਲ ਲਈ ਢੁਕਵ�, ਪਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਚਰ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾ ਭਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 
[C] ਵਰਤ� ਦੇ ਸੁਝਾਅ 

1. ਤਿਹ ਯੋਗ ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ 

 ਤਿਹ: ਫੁਟਰੇਸਟ ਨੰੂ ਉ�ਪਰ ਚੱੁਕੋ ਅਤੇ ਸੀਟ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ� ਿਖੱਚੋ। 

 
 ਖੋਲਣਾ: ਆਪਣੀਆ ਂਹਥੇਲੀਆ ਂਨੰੂ ਸੀਟ ਦ ੇਦੋਵ� ਪਾਸ ੇਰੱਖ,ੋ ਿਫਰ ਆਪਣੀਆ ਂਕੂਹਣੀਆ ਂਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂ

ਦਬਾਓ।  
 

2. ਬਰ੍ੇਕ 

ਜਦ� ਬਰ੍ੇਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਪਹੀਏ ਸਿਥਰ ਅਤੇ ਅਚਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਰ੍ੇਕ ਲੋੜ�ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
। 
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3. ਆਰਮਰੇਟਸ 

 ਸਿਥਰ ਪਰ੍ਕਾਰ: ਹਟਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹ� 
 ਡੈਸਕ ਪਰ੍ਕਾਰ: ਟੇਬਲ ਸਿੈਟੰਗਾ ਂਲਈ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ 

 ਐਕਿਟਵ ਪਰ੍ਕਾਰ: ਹਟਾਉਣ ਯੋਗ 

 
 
4. ਿਪੱਛੇ ਝੁਕਾਓਣਾ 

ਫੱੁਟਪਾਥ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਾਰਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਪੈਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ 

 
 
5. ਫੁਟਰੇਸਟ 

 ਸਿਥਰ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਯੋਗ 
 ਗਤੀਸ਼ੀਲ: ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫੁਟਰੇਸਟ ਨੰੂ ਪਲਟਾਇਆ ਅਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ 

ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ ਤ� ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫੁਟਰੇਸ ਨੰੂ ਲਗਾਉਣ ਸਮ� ਸਹੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਇਕਸਾਰ 

ਲਗਾਓ, ਨਹ� ਤਾਂ ਇਹ ਿਵਕਿਰਤ ਅਤੇ ਿਵਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। 
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 ਅਨੁਕੂਲਨ: ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਿਜਸ਼ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਫੱੁਟਰੇਸ ਉ�ਪਰ ਚੱੁਕੋ, ਉਨਹ੍ਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾ ਂਲਈ ਵੀ 

ਢੁਕਵਾ ਂਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾ ਂਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਖੇਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਿਜਵ� ਿਕ ਪਲੱਸਤਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼। 
 
[D] ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕ 
(1) ਬੈਠਣ ਦੀ ਮੁੱਦਰਾ 

  
ਸਹੀ ਗਲਤ 
 

ਿਧਆਨ ਦਣੇ ਵਾਲੀਆ ਂਗਲੱਾਂ: 
1. ਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਫੁਟਰੇਸਟ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 
2. ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਕਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪੀਸ ਤਾ ਂਨਹ� ਿਗਆ। 
3. ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਰੱਖੋ। 
4. ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਢੁਕਵ� ਗੱਦੀ ਲਗਾਓ 
 
(2) ਸੀਟ ਬੈਲਟ 

 

ਪਹੀਏਦਾਰ ਕੁਰਸੀ ਦ ੇਉਪਕਰਣ ਿਜਨਹ੍ਾ ਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ: 
1)□ ਸਧਾਰਨ□ਹਲਕਾ□ਉ�ਚੀ ਿਪੱਠ 

2)  ਆਰਮਰੇਸਟ: □ ਸਿਥਰ□ਗਤੀਸ਼ੀਲ 
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3)  ਫੁਟਰੇਸਟ: □ਸਿਥਰ □ਗਤੀਸ਼ੀਲ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਅਨੁਕੂਲਤ ਫੁਟਰੇਸਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਨੰ. 4 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। 
4)  ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ: □Required□Not required 

5)  ਟਾਇਰ: □ਠੋਸ□ਹਵਾ ਵਾਲੇ 

6)  ਸੀਟ ਬੈਲਟ: □ਲੋੜ�ਦਾ □ਲੋੜ�ਦਾ ਨਹ� 
7)  ਸੀਟ ਦਾ ਆਕਾਰ: □16”□18” 

8)  ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਦੀ: □ਲੋੜ�ਦਾ □ਲੋੜ�ਦਾ ਨਹ� 
9)  ਹੋਰ ਸਮਾਨ _______  
 
ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਦਖਾਓ। 
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