راهنمای گذاشتن بیمار روی ویلچیر یا صندلی
هنگام قرار دادن یک بیمار درویلچیر یا صندلی ،اطمینان حاصل کنید که او به اندازه کافی به پشتی
ویلچیر یا صندلی نزدیک شده است  .برای تسهیل قرار دادن در صندلی یا ویلچیر به کمک شخصی
پشتی صندلی را به سمت عقب بکشید طوری که پایه هایجلوی صندلی یا چرخهای جلوی ویلچیراز زمین
جدا بشوند .اجازه دهید اینکار را با قرار دادن پای خود بر روی بازوی جای پا زیرویلچیر انجام دهیدحال
موقع پایین اوردن ویلچیر روی صندلی ازقسمت زانو بیمار فشار دهید به طوری که بیمار در جهت
پشت صندلی هدایت شود.بعد به ارامی بیمار را در روی ویلچیر قرار دهید .بهترین ترین راه این است
که بعد از گذاشتن بیمار روی ویلچیر درصورت نداشتن اعتراض وی جلیقه را از زیربیمار در نیاورید
تا در استفاده بعدی راحت باشیدفقط گوشه های جلیقه را از زیر ران بیمار به بیرون بکشید و در گوشه
ای از ویلچیر ثابت کنید تا هنگام حرکت به چرخ ویلچیر برخورد نکند

.

توجه:
بلند کردن و انتقال بیمار همیشه یک درجه خطر دارد .بنابراین کاربر گرامی راهنماو دستورالعمل ها را
با دقت مرور کنید .درک کامل از محتویات دستورالعمل ها بسیار ضروری است .وفقط افراد آموزش
دیده باید ازتجهیزات باالبر استفاده کنند.در ضمن اطمینان حاصل کنید که لوازم جانبی باالبر مناسب
برای نوع کاربری شما هستند و برای وضعیت بلند کردن مناسب هست  .هنگام استفاده از تجهیزات
باالبر و لوازم جانبی مراقب باشید به عنوان یک مراقب ،شما مسئول ایمنی بیمار می باشید .شما باید از
وضعیت بیمار و توانایی های وی اگاه باشید.همچنین قبل از هر کار جلیقه را بررسی کنید .و قبالاز
استفاده جلیقه را به لحاظ آسیب به درز ،مواد  /پارچه ،بند و حلقه بند ،به دقت بررسی کنید .هرگز از
لوازم جانبی آسیب دیده استفاده نکنید .در صورت بروز ابهام ،با سازنده یا فروشنده تماس بگیرید.
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