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دا استعمال معذوراں دی کرسی  بنیادی استعمال – 
 اس مضمون دا مواد ترجمہ شده نسخہ اے، تے اس حوالے نال چینی نسخہ کارآمد تصور ہووے گا۔

دا انتخاب معذوراں دی کرسی [اے]  
معذوراں دی کرسی عام .1 )پر وزنی دھکیلخود (   

 
ہلکی) وچوزن  پرگار  طلب دی معذوراں دی کرسی (دھکیلنامل ح دیکم وزن  .2  

 
اینگل) اینڈ(ایڈجسٹ ایبل سیٹ بیک ہائیٹ  معذوراں دی کرسیہائی بیک  .3  
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ڻائرز؟ پھوکن دے الئقڻھوس ڻائرز یا  [بی]  
 ۔چنگا نئیں اےجھول اس قدر  اے پر دیکھ بھال آسان وچمقابلے  دےڻائرز  الئق دے کنپھو :ڻھوس   
 دے الئق پھوکن اس  ہو سکدا اے تےپنکچر  دے نالآسانی  پرموزوں،  یا فیر غیر ہموار زمیناں لئی، آؤٹ ڈور عمده جھول :

ے۔ضروری ا بھرنا دے نال پھوکباقاعدگی  وچ   
 

مشورے دےاستعمال  [سی]  
معذوراں دی کرسیفولڈ ایبل  .1  

 ۔اتے دی طرف دھکیلوطرف  دیمرکز  دے سیٹ نوں اتے چکو تے: فٹ ریسٹ فولڈ   

 
 ۔تے تلے دی طرف دباؤ کروسیدھا  یاں نوںاپنی کہن فیر، واپنی ہتھیلیاں رکھ دی طرفاطراف  سیٹ دی: لوکھو

 
اںبریک .2  

اں ضرورت پوری کردیاں نیں۔بریک تے غیر حرکت پذیر ہوون تے ایہہرئیر وہیلز فکس  اں مقفل تےبریکدوں ج  
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ریسڻسآرم  .3  
  :ہڻایا نہ جا سکے جنہاں نوںفکسڈ ڻائپ   
  آرام ده لئیترتیبات  دیڈیسک ڻائپ: میز  
  قابل ون دےجاایکڻو ڻائپ: ہڻانے  

 
ڻلٹ بیک .4  

جا سکےتے چڑھیا تے اتریا فٹ پاتھ قابل، تاکہ  دےکنڻرول  دے ذریعےپاؤں   
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ریسٹفٹ  .5  
  ،رد و بدل الئق تےفکس شده، قابل حرکت  

 اوهے کہ اآسان لئی صارف جیہڑا کہ ، سکدا اےہڻایا جا  کیتا تےفلپ اوور  نوںفٹ ریسٹ قابل حرکت  :قابل حرکت 
 چنگی طریوںدوران  دےتنصیب  نوںسکے۔ قابل حرکت فٹ ریسٹ  کرمنتقل  تےبستر  نوں معذوراں دی کرسی

گے۔ جاونمڑ  تےگے  وچ نہ رہناپنی درست صورت  نئیں تے ایہہا جائے، یجوڑ  

 
 نوں اُچا رکھوفٹ ریسٹ  لئیحوالے سے مدد  دے نکمی ال دے اندرسوجن  وچ طرف ڻنگ دی تھلی: ایڈجسٹ ایبل ،

وے جیسا کہ ایسے مریضاں لئی ضرورت ہو دیخصوصی مدد  اے جنہاں نوںموزوں لئی وی صارفین  ایہہ انہاں
  جنہاں نوں کاسٹ لگیا ہووے۔

 
 یاد رکھنے دے نکات [ڈی]
پوسچر دابیڻھنے  (1)  

  
 غلط درست
 

نکات: دےیاد رکھنے   
۔نیں جمے نالمضبوطی  تےپاؤں فٹ ریسٹ  دےآیا کہ صارف  .1  
۔نیںمابین پھنسے  دےسپوکس  ہتھ دےکہ آیا صارف  طرف توجہ دتی جاوےاس  .2  
۔وسدھا رکھ نوںاپنی کمر  .3  
پے جاوےاگر ضرورت  کرواضافہ  دا موزوں کشن  .4  
 
 سیٹ بیلٹ (2)
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ے:اضرورت  دیساز و سامان جو آپ  دا کرسیمعذوراں دی   
 ہائی بیک □ الئٹ □ عام □  (1
 قابل حرکت □ فکسڈ □ :آرم ریسڻس  (2
 قابل حرکت □ فکسڈ □ :فٹ ریسٹ  (3

۔کروفراہم  4براه مہربانی جواب نمبر  تے ،کردے اوایڈجسٹ ایبل فٹ ریسٹ منتخب  تساںاگر   
 درکار نہیں □ درکار □ :لوئر لیگ سپورٹ  (4
قابل دےکن پھو □ ڻھوس □ :ڻائرز  (5  
 درکار نہیں □ درکار □ :سیٹ بیلٹ  (6
سائز دا سیٹ  (7 : □ 16” □ 18” 
کشن سیٹ دا  (8  درکار نہیں □ درکار □ :
اشیاء مزید  (9  _______     
 

۔کرواستفسار  توںبراه مہربانی اپنے جسمانی تھراپسٹ  تساں ، وون تےمتعلق سواالت ہ توںموادات  دےاس کتابچے  وچذہن  تساں دےاگر   
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