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منتقلی  لئیمریضوں دے فالج  – استعمالدا وہیل چیئر 
 طریقہدا 

 گا۔ وےچینی نسخہ کارآمد تصور ہو نالاس حوالے تے ، اےمواد ترجمہ شده نسخہ دا اس مضمون 

 

 اندازدا بیڻھن  تےوہیل چیئر 
 )ووےاگر ضرورت ہ استعمال کرو کشنمناسب : (نوٹ
 ۔نیںجمے  نالمضبوطی  تےفٹ ریسٹ  پیردے آیا کہ صارف   .1
 ۔نیںمابین پھنسے دے ہاتھ اسپوکس دے کہ آیا کہ صارف  دیوتوجہ  تےاس بات   .2
 ۔دھا رکھوس نوںاپنی کمر   .3

 

 

 وہیل چیئر  بستر

دے آہستگی تے ، فیر کھڑے ہووو تے مڑو، وہتھ رکھتے وہیل چیئر  پاندیاں ہویاںوزن  تے نچلے حصےدے نگ اپنی ڻ  .1
 ۔لئی اپنی قوت مجتمع کرو بیڻھن نال
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 ۔یوغیر مقفل کر دن توں پہلے چھوڑتے ، تے رکھوٹ ریسٹ یراں نوں ف، اپنے پجدوں تساں وہیل چیئرتے ہووو تے  .2

 

دے جسم تے ، دیومقفل کر  نوں، بریکس دیوایک طرف رکھ دے بستر  تےزاویے دے درجے  45 نوںوہیل چیئر   .3
 ۔رکھوقریب دے حصے  اکدے وہیل چیئر  نوں رختندرست 

 

 ۔نوں تھم لیواگلے آرم ریسٹ  توںمضبوطی  نالدے اپنے تندرست ہاتھ ؤ تے جھکا دی طرفگے نوں ااپنے جسم   .4
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 بستر  وہیل چیئر

وہیل دے نال پنے تندرست ہاتھ لیے ادے سہارے تے ، کاؤجھ نوں اگے نوں، اپنے اوپری جسم ؤآگے ال کولہیاں نوںاپنے   .1
 ۔نوں بڑھاؤدباؤ  تے نچلے حصےدے اپنی ڻانگ  نوں دباؤ، جدوںآرم ریسٹ دے چیئر 

  

 
دے نال آہستگی تے ، جاؤطرف لے دی بستر  کولہاں نوں، اپنے دباؤ نوںایک طرف دی بستر دے نال اپنے تندرست ہاتھ   .2

 ۔ومجتمع کر نوںذریعے طاقت دے  بیڻھن لئی اپنے تندرست ہتھان
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 )دے نالسہارے دے اک فرد ( وہیل چیئر  بستر
بریکس تے ، جاؤطرف لے  دے اکبستر  نال اس نوںزاویے  دے درجے  45تقریباً  نوں ہڻاؤ،فٹ ریسٹ دے وہیل چیئر   .1

دے کولہیاں مریض تے ، دوں کہ اس دی کی کمر سدھی ہووے، جنوں تھوڑا جا جھکاندا اے دیو۔ نگہبان اپنے گھڻنیاںمقفل کر 
 ے۔اندا اطرف لے جنوں  اگے دی 

ڻنگ تے مدد دے سکے،  دیندا اے تاکہ مڑنے وچسہارا  نوں حصےمتاثره دے جسم  توںمقام دے پیڑو تے نگہبان بغل   .2
وچ ال سکے۔ (تیار ہوون پوزیشن دی کھڑے ہونے  نوں، تاکہ مریض اےدا استعمال کردا طاقت دی  نچلے حصےتے اوپری دے 

 )ہی دا اےچاشامل ہونا  دے نالبھرپور طور  لئیشریک ہونے  وچاس عمل  نوںمریض تے ، ' کہہ دیو1-2-3-دین واسطے 'چلو

 
دے آہستگی  تے ونگھڻنے کسی قدر جھک جا جدوںتے ، چاہی دا اےطرف ہونا دی گے نوں ا مقام کشش ثقلدے مریض   .1
 ﹝→﹞ ی دا اےبیڻھ جانا چاہنال 

  
 2 تصویر 1 تصویر

 ۔نوں چھوڑن توں پہلے او بیڻھ چکیا ہووےکہ مریض ؤ یقینی بنا نوںاس امر   .2

 نکات:دے یاد رکھنے 

 تاکہ اس وےا جاچینہ کھن دے بازو نوںمتاثره حصے دے  ، مریضدتا ہووے تےسہارا  نوںنگہبان نے مریض  جدوں ،
 بچایا جا سکے۔ چوٹ لگن توں نوںکندھے دے 

 تے  برقرار رکھن نوںدرست پوسچر  کیتی جا رہی ہووے یا اس نوں تھمیا جا ریا ہووے تے،نگہداشت دی مریض  جدوں
 ۔جاندا اےتکلیف پہنچنا آسان ہو  نوںکمر  دے باعثزیاده نہ جھکایا جائے، وگرنہ اس  نوںاپنی کمر توجہ دتی جاوے تے 

 ۔نوں ہڻا دتا جاوےفٹ ریسٹ تے پہلے آرم ریسڻس  توںمنتقل کرن  وے تے، مریض نوںہو اگر ضروری 
 

اس  دے نالاپنے جسمانی تھراپسٹ کر کے مہربانی  وون تے،متعلق سواالت ہ دےموادات دے اس کتابچے  وچذہن دے اگر آپ 
 ۔کرومتعلق استفسار 
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