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Penggunaan Kursi Roda – di 

Luar Ruangan 
Isi artikel ini merupakan terjemahan, dan versi Bahasa Cina lah yang berlaku. 
Pembuka: 
Pasien stroke dapat mengalami kesulitan saat mengendalikan kursi roda di 
luar ruangan. Selebaran ini menjabarkan penggunaan kursi roda untuk pasien 
stroke, seperti cara membantu pengguna naik dan turun tanjakan, trotoar, dan 
naik turun mobil, sebagai referensi.  
 
Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mendorong kursi roda 
1.  Periksa apakah kaki pengguna terletak pada sandaran kaki. 
2.  Perhatikan apakah tangan pengguna berada di antara jari-jari roda. 
3.  Jika ada sabuk pengaman, periksa apakah sudah terpasang. 
4.  Saat semuanya sudah siap, beritahukan pengguna dan minta ia untuk 
bersiap-siap. 
 
Cara membantu pengguna mendorong kursi roda 
(1)  Menanjak 
 Perawat memegang gagang tangan dan menjaga agar punggung tetap 

tegak. 

 
(2) Menurun 
 Perawat perlahan-lahan menarik kursi roda ke belakang, punggung 

tegak, dan sekali-kali melihat ke belakang. 
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(3) Naik ke trotoar 
Cara: 
1.  Hadapkan kursi roda ke trotoar. Tekan gagang tangan dengan kedua 
tangan, injak tuas pemiring dengan satu kaki, lalu miringkan kursi roda sesuai 
kebutuhan.  

 

2.  Tapakkan kaki di tanah, jaga agar kursi roda tetap miring ke belakang. 
Saat mendorong hingga roda belakang menyentuh undakan, dengan hati-hati 
letakkan roda depan di atas trotoar, lalu tarik kursi roda ke atas dan biarkan 
meluncur ke atas trotoar. 
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(4)  Turun dari trotoar 
Cara: 
1.  Hadapkan bagian belakang kursi roda ke jalanan, dan roda belakang 
turun ke jalanan pada saat yang sama. 

 
2.  Miringkan kursi roda ke belakang hingga roda depan dapat menapak ke 
jalan.  
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(5) Naik mobil 
Cara:  
Pindahkan sisi pasien stroke yang masih dapat bergerak ke dekat mobil.  
1. Lepaskan sandaran kaki kursi roda, dekatkan sedapat mungkin dengan 
kursi mobil, lalu tarik rem.  

 
2.  Perawat membantu pengguna berdiri dan memutar badan ke atas kursi 
mobil. 

 
3.  Perawat menyokong sisi yang lumpuh pada bagian lengan dan pinggul 
untuk membantu bergeser arah, dan membantu pengguna mendekati mobil. 

 

4.  Masukkan kaki pada sisi yang masih dapat bergerak dahulu dan duduk 
tegak. 
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(6) Keluar mobil 
Contoh berikut ini menunjukkan cara keluar dari sisi yang lumpuh.  
Cara: 
1.  Lepaskan sandaran kaki kursi roda, dekatkan dengan kursi mobil 
sedapat mungkin, dan tarik rem, bantu pengguna menggeser kaki ke luar 
mobil. 

 
2.  Pengguna menggunakan tangan yang masih dapat bergerak untuk 
berpegangan pada kursi roda untuk membantu berdiri. 

 
3.  Perawat menyokong pasien pada bagian ketiak dan pinggul untuk 
membantu bergeser arah, membantu pengguna duduk. 
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4.  Perawat membantu pengguna untuk duduk tegak di atas kursi roda dan 
memasang sandaran kaki. 

 
 
Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai isi selebaran ini, silahkan hubungi 
ahli fisioterapi. 
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