
ĐƠN XIN CẤP XE LĂN

Họ và tên người nộp đơn:

Người nộp đơn CÓ THỂ: 

Giữ thẳng đầu của họ:
 Có     Không

Giữ cơ thể thẳng đứng:

 Có     Không

Sử dụng tay:

 Có     Không

Sử dụng chân:

 Có     Không

Kiểm soát ruột và bàng quang:

 Có     Không

Ghi chú khác:

Người nộp đơn ngồi vào và ra khỏi xe lăn:

  Độc lập 
  Có sự trợ giúp 
  Với sự trợ giúp của 2 người

Người nộp đơn này có thể cần:

  Dây đai lưng 
  Dây choàng thân 
  Đệm giảm áp

Họ và tên người chăm sóc:

Kỹ thuật viên:

Người nộp đơn bị loét điểm tủy:   Có     Không

Nếu có, bạn có vết đỏ hoặc vết loét ở đâu:

Điện thoại:

Điện thoại:

Email:

Email:

Bạn có đang đi làm không:

  Có     Không    Công việc gì:

Ngày sinh:

Địa chỉ:

Tại sao bạn cần một chiếc xe lăn:

Bạn có giấy khám của bác sĩ hay giấy chứng nhận của chính 
phủ không:

  Có     Không

Bạn đã từng dùng xe lăn chưa:

 Có     Không

Nhà bạn có cửa hẹp hoặc bạn có đi phương tiện công cộng 
không?

 Có     Không

THÔNG TIN CHUNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT

NHỮNG ĐIỂM CÂN NHẮC

THÔNG TIN NGƯỜI CHĂM SÓC

LOÉT ĐIỂM TỦY/LOÉT TỲ ĐÈ
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HỌ VÀ TÊN VIẾT HOA CHỮ KÝ NGÀY

THÁNG NGÀY NĂM



ĐƠN LẮP RÁP XE LĂN

Họ và tên người nộp đơn:

#1 CHIỀU RỘNG CHỖ NGỒI: ___________ (cm) 
Phần này sẽ giúp bạn chọn trong ô:

 Tôi nên đo ở đâu? 
• Chiều dài ở phần rộng nhất của hông hoặc chân

#3 CHIỀU CAO TỰA LƯNG: __________ (cm) 
Cố định tựa lưng bằng cách bắt đầu từ dưới 
lên trên:

 Tôi nên đo ở đâu? 
• Chiều dài từ chỗ ngồi đến chiều rộng của 
hai ngón tay bên dưới xương bả vai

#2 CHIỀU DÀI CHỖ NGỒI: __________ (cm)

 Tôi nên đo ở đâu? 
• Chiều dài từ lưng đến phần sau của đầu gối

Ngày hôm nay:

Người nộp đơn có vết thương hở không?

  Có     Không
 ***NẾU CÓ, KHÔNG DÙNG XE LĂN LÚC NÀY. 
         Giới thiệu người nộp đơn đến gặp một nhân viên y tế

Người nộp đơn cần hỗ trợ để ngồi thẳng không?

  Có     Không
 ***NẾU CÓ, NÂNG TỰA LƯNG LÊN.

CHIỀU RỘNG CHỖ NGỒI  (CM) KIỂU VÀ KÍCH THƯỚC

38cm — 44cm  GEN_1

25cm — 29cm  GEN_2 S  /  GEN_3 S

30cm — 34cm  GEN_2 M  /  GEN_3 M

35cm — 39cm  GEN_2 L  /  GEN_3  L

40cm — 44cm  GEN_2 XL  /  GEN_3 XL

VỊ TRÍ BACK HEIGHT (CM)

Lớn hơn 52cm  Cao nhất: Toàn bộ dây đai

48cm — 52cm  
Cao-Trung bình:  
Hạ 1 dây đai xuống

44cm — 48cm  
Thấp-Trung bình: 
Hạ 2 dây đai xuống

Nhỏ hơn 44cm  
Thấp nhất: 
Hạ 3 dây đai xuống

CHIỀU DÀI CHỖ NGỒI (CM) VỊ TRÍ

Nhỏ hơn 41cm  NGẮN NHẤT

41cm — 49cm  TRUNG BÌNH

Lớn hơn 49cm  DÀI NHẤT

Kỹ thuật viên:

HỌ VÀ TÊN VIẾT HOA CHỮ KÝ NGÀY

ĐO ĐẠC BA KHU VỰC NÀY
Chú ý không để cong thước dây



TOÀN BỘ XE LĂN

Không có cạnh sắc

Không có bộ phận nào bị hư hỏng hoặc xước

Xe lăn đi theo một đường thẳng

Các ốc và bu lông vặn chặt

Khung lắp đúng cách

BÁNH LÁI PHÍA TRƯỚC

Quay tự do

Quay không chạm vào chạc xe

Bu lông vặn chặt

BÁNH XE PHÍA SAU

Quay tự do

Bu lông trục vặn chặt

Lốp được bơm đúng (với áp suất ngón tay cái, bánh xe lún xuống dưới 5mm)

Vành đẩy chắc chắn

PHANH XE

Hoạt động tốt

THANH GÁC CHÂN

Thanh gác chân gắn chặt

ĐỆM

Đệm bao phủ toàn bộ phần chỗ ngồi chắc chắn

DANH SÁCH KIỂM TRA TÍNH SẴN SÀNG VÀ ĐỘ AN TOÀN
Sau khi đã hoàn thành lắp ráp, vui lòng kiểm tra lại xe lăn để đảm bảo rằng xe lăn an toàn và 
sẵn sàng trước khi ai đó ngồi lên xe.

Kỹ thuật viên:

HỌ VÀ TÊN VIẾT HOA CHỮ KÝ NGÀY



MẪU XÁC NHẬN PHÙ HỢP
Khi người sử dụng xe lăn ngồi đúng cách. Vị trí của 
họ trên xe lăn giống như hình dưới đây:

 Hông ở phía sau xe lăn

 Bàn để chân trên thanh gác chân và thanh gác chân cách mặt đất ít nhất 5 
cm.

 Lưng của người dùng dựa thoải mái vào tựa lưng

 Khoảng trống rộng khoảng 2-3 ngón tay giữa phần đỉnh xe lăn và phía 
dưới của xương bả vai người dùng

 Chiều rộng một bàn tay theo chiều dọc giữa hông của người dùng xe lăn 
và bên trong của ghế ở cả hai bên

 Khoảng trống rộng 2-3 ngón tay giữa mặt trước của ghế ngồi và mặt sau 
của đầu gối của người dùng.

Kỹ thuật viên:

HỌ VÀ TÊN VIẾT HOA CHỮ KÝ NGÀY



LOÉT ĐIỂM TỦY ĐÁNH DẤU MỘT LẦN DẠY

4 vị trí giảm áp — Giữ vị trí 1 phút sau mỗi 15 phút

Lắp sai lệch chỗ ngồi

Hướng dẫn kéo ra vào buổi tối (thường là ở bụng)

DI CHUYỂN

Di chuyển độc lập

Di chuyển có 1 người hỗ trợ

Di chuyển có 2 người hỗ trợ

KỸ NĂNG DI ĐỘNG

Di chuyển xe lăn về phía trước (dù được hỗ trợ hay độc lập)

Quay

Lên và xuống dốc

Lên và xuống bậc/vỉa hè

Đạp phanh

Phục hồi sau khi ngã xe

BẢO DƯỠNG

Lau sạch xe lăn và đệm

Bơm lốp xe

Vặn chặt các ốc và bu lông (nếu lỏng)

Kiểm tra đệm ghế

Kiểm tra các nan hoa gẫy hoặc hỏng*

Kiểm tra khung gỉ

Địa điểm đến khi xe lăn cần sửa chữa, không phù hợp, hoặc không thoải mái.

DANH SÁCH KIỂM TRA KỸ NĂNG CỦA NGƯỜI DÙNG
Sử dụng danh sách này để hướng dẫn cho người sử dụng xe lăn và/hoặc người chăm 
sóc của họ những kỹ năng này. Đưa cho người sử dụng xe lăn sách hướng dẫn sử dụng.

Kỹ thuật viên:

HỌ VÀ TÊN VIẾT HOA CHỮ KÝ NGÀY

*Nếu các nan hoa (dây của bánh xe) bị gẫy, hoặc xe lăn cần thay dầu, hãy tham khảo đối tác phân phối hoặc cửa hàng sửa chữa xe đạp ở địa phương.


