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ਸਟਰ੍ਕੋ ਰਗੋੀਆ ਂਲਈ ਵਹ੍ ੀਲਚਅੇਰ ਦੇ ਵਰਤ� - ਟਰ੍ਾਸਂਫਰ ਦ ੇ

ਢਗੰ 
ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਵਹ੍ ੀਲਚਅੇਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤ ੇਬਠੈਣ ਦੀ ਮੁਦੱਰਾ 

ਨੋਟ: (ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਢੁਕਵ� ਗਦੱੀ ਲਗਾਓ) 

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। 
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ਿਬਸਤਰ ਵਹ੍ ੀਲਚਅੇਰ 

1.  ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾ ਂ'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ�ਦ ੇਹੋਏ ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾਓ, ਿਫਰ ਖੜਹ੍  ੇਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੁੜੋ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੈਠਣ 

ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। 

 

2.  ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫੁਟਰੇਸਟ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਉਨਹ੍ਾ ਂਨੰੂ ਲੋਕ ਲਗਾਓ। 

 

3.  ਿਬਸਤਰ ਦ ੇਨੇੜੇ ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ ਨੰੂ 45 ਿਡਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਬਰ੍ੇਕਾ ਂਨੰੂ ਤਾਲਾ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਪਾਸੇ ਨੰੂ 

ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ ਵੱਲ ਰੱਖੋ। 
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4.  ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਅੱਗ ੇਝੁਕਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੀ ਆਰਮਰੇਸਟ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਫੜੋ। 

 

 

ਵਹ੍ ੀਲਚਅੇਰ  ਿਬਸਤਰ 

1.  ਆਪਣੇ ਕੱੁਲਹ੍ੇ  ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੇ ਉ�ਪਰੀ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਅੱਗ ੇਝੁਕਾਓ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਹੱਥ ਨਾਲ 

ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਆਰਮਸਰੇਟ ਨੰੂ ਦਬਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ�ਦੇ ਹੋਏ। 
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2.  ਆਪਣੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਹੱਥ ਨਾਲ ਿਬਸਤਰ ੇਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦਬਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੱੁਲਹ੍ੇ  ਨੰੂ ਿਬਸਤਰ ੇਵੱਲ ਮੋੜੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਹੌਲੀ 

ਹੌਲੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। 

 

 

 

ਿਬਸਤਰ  ਵਹ੍ ੀਲਚਅੇਰ (ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ) 

1.  ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ ਦ ੇਫੁਟਰੇਸਟ ਨੰੂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਨੰੂ ਲਗਭਗ 45 ਿਡਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਿਬਸਤਰ ੇਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਰ੍ੇਕਸ ਨੰੂ ਲੋਕ 

ਲਗਾਓ। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਆਪਣੇ ਗਡੋ ੇਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਿਪਠੱ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੱੁਲਹ੍ੇ  ਨੰੂ ਅੱਗ ੇਕਰਦਾ ਹੈ। 

2.  ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਹਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਤੇ ਪੇਲਿਵਸ ਤ� ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਪਾਸੇ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉ�ਪਰਲੇ ਅਤੇ 

ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾ ਂਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਖੜਹ੍  ੇਹੋਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ। ("1-2-3-ਜਾਓ" ਕਿਹ ਕੇ ਿਤਆਰ ਹੋਵੋ, 

ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) 
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1.  ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇਗਰੁਤਾਕਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਅੱਗ ੇਿਲਆਓ, ਅਤੇ ਦੋਵ� ਗੋਿਡਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਮੁੜਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਠੋ।﹝→﹞ 

  

ਤਸਵੀਰ 1 ਤਸਵੀਰ 2 

2.  ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ੋਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਿਧਆਨ ਦਣੇ ਵਾਲੀਆ ਂਗਲੱਾ:ਂ 

 ਜਦ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨੰੂ ਦੁੱਖਣ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ 

ਨੰੂ ਨਾ ਿਖੱਚੋ। 

 ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਫੜਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੱੁਦਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਜ਼ਰਰੂਤ 

ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਮੋੜੋ, ਨਹ� ਤਾ,ਂ ਿਪਠੱ ਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। 

 ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਲਜਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਆਰਮਰੇਸਟ ਅਤੇ ਫੁਟਰੇਸਟ ਨੰੂ ਹਟਾਓ। 

 

ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਦਖਾਓ। 
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