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 بنیادی استعمال – وہیل چیئر کا استعمال
 اس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے چینی نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔

 
 وہیل چیئر کا انتخاب [اے]
مگر بھاری) خود دھکیل( ریگولر وہیل چیئر .1  

 
مگر وزن میں ہلکی)امل وہیل چیئر (دھکیلنے کی طلبگار کم وزن کی ح .2  

 
اینگل) اینڈہائی بیک وہیل چیئر (ایڈجسٹ ایبل سیٹ بیک ہائیٹ  .3  

 
 

ڻائرز؟پھونکنے کے قابل ڻھوس ڻائرز یا  [بی]  
 نہ ہے۔ جھول اس قدر اچھاڻائرز کے مقابلے میں دیکھ بھال آسان مگر  قابلکے  پھونکنے :ڻھوس   
 قابلکے  پھونکنے ہے اور  ہو سکتا، آؤٹ ڈور یا غیر ہموار زمینوں کے لیے موزوں، مگر آسانی سے پنکچر عمده جھول :

ضروری ہے۔ پھونک بھرناباقاعدگی سے  میںاس    
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 استعمال کے مشورے [سی]
 فولڈ ایبل وہیل چیئر .1

 دھکیلیں۔: فٹ ریسٹ کو اوپر اڻھائیں اور نشست کے مرکز کی طرف اوپر فولڈ   

 
 کی اطراف میں اپنی ہتھیلیاں رکھیں، پھر اپنی کہنیوں کو سیدھا کریں اور نیچے کو دبائیں۔: نشست کھولیں

 
 بریکیں .2

 جب بریکیں الک ہوں اور رئیر وہیلز فکس ہوں اور غیر حرکت پذیر  ہوں، تو یہ بریکیں ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں۔
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ریسڻسآرم  .3  
  ہڻایا نہ جا سکےفکسڈ ڻائپ: جنہیں   

 
 ڈیسک ڻائپ: میز کی ترتیبات کے لیے آرام ده 

 
  قابلکے جانے ایکڻو ڻائپ: ہڻانے  

 
ڻلٹ بیک .4  

چڑھا اور اترا جا سکے فٹ پاتھ پرپاؤں سے کنڻرول کے قابل، تاکہ   
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ریسٹفٹ  .5  
  قابل رد و بدلفکس شده، قابل حرکت، اور  

 اوور کیا اور ہڻایا جا سکتا ہے، جو کہ صارف کے لیے آسان ہے کہ وه فٹ ریسٹ کو فلپ قابل حرکت  :قابل حرکت
وہیل چیئر سے بستر پر منتقل ہو سکے۔ قابل حرکت فٹ ریسٹ کو تنصیب کے دوران ڻھیک طرح جوڑا جائے، 
 وگرنہ یہ اپنی درست صورت میں نہ رہیں گے اور مڑ جائیں گے۔

 
 کمی النے کے حوالے سے مدد کے لیے فٹ ریسٹ کو بلند میں سوجن میں  ڻانگ کی نچلی طرف: ایڈجسٹ ایبل

رکھیں، یہ ان صارفین کے لیے بھی موزوں ہے جن کو خصوصی مدد کی ضرورت ہو جیسا کہ ایسے مریضوں 
ہو۔ اکے لیے جن کو کاسٹ لگ   

 

 یاد رکھنے کے نکات [ڈی]
 بیڻھنے کا پوسچر (1)

  
 غلط درست
 

 یاد رکھنے کے نکات:
ہیں۔ جمےآیا کہ صارف کے پاؤں فٹ ریسٹ پر مضبوطی سے  .1  
۔ہیںاس بات پر توجہ دیں کہ آیا صارف کے ہاتھ سپوکس کے مابین پھنسے  .2  
 اپنی کمر کو سیدھا رکھیں۔ .3
 موزوں کشن کا اضافہ کریں اگر ضرورت ہو .4
 
 سیٹ بیلٹ (2)
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 وہیل چیئر کا ساز و سامان جو آپ کی ضرورت ہے:
 ہائی بیک □ الئٹ □ ریگولر □  (1
 قابل حرکت □ فکسڈ □ :آرم ریسڻس  (2
 قابل حرکت □ فکسڈ □ :فٹ ریسٹ  (3

فراہم کریں۔ 4اگر آپ ایڈجسٹ ایبل فٹ ریسٹ منتخب کرتے ہیں تو، براه مہربانی جواب نمبر   
 درکار نہیں □ درکار □ :لوئر لیگ سپورٹ  (4
 پھونکنے کے قابل □ ڻھوس □ :ڻائرز  (5
 درکار نہیں □ درکار □ :سیٹ بیلٹ  (6
 ”18 □ ”16 □ :نشست کا سائز  (7
 درکار نہیں □ درکار □ :نشست کا کشن  (8
     _______ دیگر اشیاء  (9
 
 اگر آپ کے ذہن میں اس کتابچے کے موادات سے متعلق سواالت ہوں تو، آپ براه مہربانی اپنے جسمانی تھراپسٹ سے استفسار کریں۔
 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/

	وہیل چیئر کا استعمال – بنیادی استعمال
	یاد رکھنے کے نکات:
	وہیل چیئر کا ساز و سامان جو آپ کی ضرورت ہے:


