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ह्वीलचेयरको लानि न वेद  
 

सामान्य जा कारी 
प्रयोिकिायको  ाम: जन्म नमनि : 

ठेिा ा: 

फो   म्बर: हरेचाहकिायको  ाम (यदि लागू भएमा) : 

शारीररक अवस्था तथा चेकजााँच  

संदिप्त खोज तथा नदतजा  : 

सोध्नुहोस्  अवलोक  ि ुयहोस् 

के तपाईँसँि मेनिकल वा सरकारी प्रमाणपत्र छ? 

  छ      छै  

 के प्रयोिकिायले आफ् ो टाउको सुरनिि िवरल ेनसधा 

राख्न सक्छ ? 

  सक्छ  सक्दै  

के तपाईँसँि अनहल ेह्वील चेयर छ ? 

 छ    छै  

के प्रयोिकिाय सरुनिि िवरले बस्न सक्छ  ? 

 सक्छ    सक्दै  

तपाईँले यो ह्वीलचेयर कहाँ प्रयोि ि ुयहुन्छ वा कहाँ जा  ुहुन्छ ? 

  घरमा                 समुदायमा 
   काममा              सावयजन क यािायािमा 

   ग्रामीण िेत्र          अन्य:    

प्रयोिकिाय ह्वीलचेयरमा बस्न र बानहर न तक  सक्छ: 

      आफै 
  एकज ा व्यनिको सहयोिमा 

  दईुज ा व्यनिको सहयोिमा 

 ह्वील चेयर प्रयोि िदाय तपाईँलाई कतिो अ ुिव िएको छ: टटप्पणीहरू: 

प्रेसर  घाउहरू / छाला 
के ह्वीलचयेर प्रयोगकताामा प्रेसर घाउ छ ? 

  छ    छै  

यदद छ ि े वणय  ि ुयहोस् र दचत्र मा दचन्ह लगाउनुहोस: 

के यो व्यनिलाई पनहला प्रेसर घाउ िएको नियो? 

   नियो    निए  

नसफाटरस ििा प्रेतकृप्स  
   पे्रषण: _   

 

 
   

             नाम           सङ्गठन             आजको ममतत 



   

 

िी वटा ठाउँहरू  ाप्नुहोस्:  ाप्ने टेपलाई  बङ्ग्याउ ुहोस् ।  

#1 आस को चौिाइ: आस को चौिाइ (सेमी) आकार   ✓ 

 
सेमी 

 
 

सनजलो  ाप:  

(क्रसबार) 

 

 
 

२५ सेमी - ३३ सेमी  GEN_2 सा ो 

 

३३ सेमी  - ३८ सेमी GEN_2 मध्यम 

 

३८ सेमी  - ४३ सेमी GEN_2  ठूलो 
 

४३ सेमी  - ४८ सेमी GEN_2  धेरै ठूलो 

२५ सेमी - ३१ सेमी  GEN_3  सा ो 

 

३१ सेमी - ३६ सेमी  GEN_3   मध्यम 

 

३६ सेमी - ४० सेमी  GEN_3  ठूलो 
 
४० सेमी - ४७ सेमी  GEN_3 धेरै ठूलो

 
#2 आस को लम्बाइ: आस को लम्बाइ  (समेी )                 अवतिा  ✓ 

 
४१ सेमी िन्दा कम सबैिन्दा छोटो 

 
 

सनजलो  ाप: 

                                            (आस )

 

४१ सेमी - ४७ सेमी मध्यम  

 

४१ सेमी िन्दा बढी सबैिन्दा लामो 

 

 

     #3 दिठू्य िछादिको अिेसको लादग उचाई                                                                                             अवतिा ✓ 

 

५२ सेमी िन्दा बढी सबैिन्दा अ्लो 

 

 

 

सनजलो  ाप:  

(पछािी अनि े) 

४८ सेमी - ५२ सेमी मध्यम उचाइ 

 

४४ सेमी - ४८ सेमी मध्यम कम उचाइ 

 

४४ सेमी िन्दा कम सबै िन्दा कम उचाइ

व्हीलचेयर प्रयोगकतााको लादग नाि फारम 

 
प्रयोिकिायको  ाम: नमनि: 

 
सेमी 

 
सेमी 

दिठू्य िछादिको उचाई  (सेमी) 

सेमी 



   

 

सुरनिि ििा ियार जाँच सूनच 

ह्वीलचेयर जिा  िटरसकेपनछ त्यो सही छ दक छै  ि रे जाँच ि यको लानि यो फाराम प्रयोि ि ुयहोस् ।    
 

ह्वीलचेयर जिा  सही िए  िएको जाँच ि ुयहोस्  ✓ 

पछानि अिेस लिाउ  ेर आस को दफत्ताहरू फलामे फे्रमको वटरपटर छ  ्।   

पपँिुलाको दफत्ता पािलो फलाम ेलुपबाट मात्र नछरेको ।  

सीट कुशन वेल्क्रोसँग जोडडएको छ र ढोका अगाडड अगाडड छ। 
 

बोल्टहरूको निखो िािहरू त्यस व्यनि िन्दा पर िफय  फकेको  

पछािी अिेस लाग्ने कुश को मानिल्लो िािमा बसेको  

कालो टोपीहरूल ेक्यातटोर बोल्टहरूलाई छोपेको  

पुस टरमहरू एकै आकारको िएको  

नसटबेल्ट पाखुरा अड्याउ े िन्दा िल जोनिएको  

समग्र ह्वील चेयर ✓ 

कु ै पन  निखो कु ाहरू  िएको  

अिानि िफय  धकेल्दा खेरी ह्वील चेयर सोझो रेखामा पहडँ् े  

फे्रमको बोल्टहरू टाइट पारेर कनसएको  

चक्काहरू र कातटोर चक्काहरू  ✓ 

िछादिको चक्का र क्यातटोर चक्काहरू स्वतन्त्र  िएर घमु्न े
 

एक्सेल बोल्टहरू सुरनिि िएको  

टायरहरू सही ढङ्गिल ेफैलाइएको (टायरमा नपएसआई पाल ा िटरएको वा ५ एमएम िन्दा कम दबाइएको) 
 

पुस टरमहरू सुरनिि िएको  

बे्रकहरू  ✓ 

बे्रकहरूले सही ढङ्गिल ेकाम िरेको र लक ि यको लानि िान्न सनजलो िएको  

पाउदा ीहरू  ✓ 

पाउदा ीहरू सुरनिि िवरले जोनिएको  

िुणतिर न यन्त्रणका प्रकरणहरूबारे टरपोटय ि ुयहोस् :   ✓ 

एउटा िनतवर खटरद आदेश  म्बर र प्रकरणबारेको वणय  WhatsApp: +1 (323) 996-9198 मा पठाउ ुहोस् ।  

टटप्पणीहरू: 

 



   

 

ठीक िएको सुन निि ि े फाराम 

 

 ह्वीलचेयर प्रयोिकिायको लानि ह्वीलचेयर ठीकसँि नमलाइएको सुन निि ि यको लानि यो फाराम प्रयोि ि ुयहोस् । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ठीक िएको जाँच ि ुयहोस्  ✓ 

प्रयोिकिायको न िम्ब ह्वीलचेयरको पछािी हु ुपछय ।  

प्रयोिकिायको खुट्टा पाउदा ीमा हु ुपछय ।  

िछािी अिेस लागे्न भागको मादथल्लो कुना"को मानिल्लो िाि र प्रयोिकिायको काँधको ब्लेिहरूको बीचमा २ वा ३ 

औलँाको खाली िाि हु ुपछय । 
 

यदद प्रयोिकिायले आफै चक्का घमुाउ  सक्दै  ि  ेसुनवधाको लानि ब्राकेटहरूलाई अझ मानि सा ुयहोस् । 

* "िछािी अिेस लागे्न भागको मादथल्लो कुना" 

 काँधको ब्लिेहरू िन्दा मानि जा ुहुदँै  । 

 

फे्रम र प्रयोिकिायको न िम्बको बीचमा ठािो एक हाि खाली ठाउँ हु ुपछय । 

* प्रयोिकिायको छेउमा दबाब रहकेो हु ुहुदँै  । 
 

आस को अिानि र प्रयोिकिायको घुँिा पछानि २ वा ३ औला खाली ठाउँ छाड् ुहोस् ।  

नसटबेल्ट प्रयोिकिायको न िम्बमा िल हु  ुपछय ।  

नाम                                                सङ्गठन                                               आजको ममतत  
 



   

 

िानलमको जाँच सूनच प्रयोि ि ुयहोस् । 

ह्वीलचेयर प्रयोिकिायलाई िानलम दद को लानि यो जाँच सूनचलाई न देनशकाको रूपमा प्रयोि ि ुयहोस् । 
 

प्रयोिकिाय हाि ेपुनतिका  ✓ 

प्रयोिकिाय हाि ेपुनतिकालाई समीिा िरेर प्रयोिकिायलाई दद हुोस् ।  

सम्पकय  ि ेबारेको जा कारी दखेाइ दद ुहोस् ।  

दबाबको घाउबारे नशिा  ✓ 

प्रयोिकिायल ेह्वीलचेयरमा बस्न ेसमयको मात्रा नवतिारै नवतिारै कसरी न मायण ि  ेिन्नेबारे व्याख्या ि ुयहोस् ।  

प्रत्येक दद  रािोप  वा घाउ कसरी जाँच ि े िन्नेबारे व्याख्या ि ुयहोस् ।  

दबाबमा आराम दद  ेचारवटा व्यायाम नसकाउ ुहोस् । (प्रत्येक १५ देनख ३० नम ेटमा एक नम ेट) 
 

स्थानान्तरण       ✓ 

आफै कसरी ह्वीलचेयरमा बस्न ेवा उठ् े नसकाउ ुहोस् ।  

एकज ा व्यनिल ेसहयोि िरेर कसरी ह्वीलचेयरमा बस्न ेवा उठ् े नसकाउ ुहोस् ।  

दईुज ा व्यनिले सहयोि िरेर कसरी ह्वीलचेयरमा बस्न ेवा उठ् े नसकाउ ुहोस् ।  

सुरक्षा      ✓ 

बे्रकहरू कसरी सेट ि  ेदेखाइ दद ुहोस्  ।  

लिेमा कसरी तवात्य लाि ि  ेनसकाउ ुहोस् ।  

GEN_3 कसरी खोल् े/ बन्द ि े नसकाउ ुहोस् (यदद लाि ूहुन्छ ि )े 
 

िनिशीलिाका सीपहरू ✓ 

ह्वीलचेयरलाई कसरी अिािी वा पछानि सा  ेनसकाउ ुहोस् ।  

ह्वीलचेयरलाई कसरी घुमाउ  ेनसकाउ ुहोस् ।  

ह्वीलचेयरमा कसरी ओरालोमा कसरी झ े वा उक्ल  ेनसकाउ ुहोस् ।  

ह्वीलचेयरमा घुमाउरो बाटोमा कसरी जा े नसकाउ ुहोस् ।  

ह्वीलचेयरमा पसँढी कसरी चढ् े वा ओलय  ेनसकाउ ुहोस् ।  

ममयि सम्िार  ✓ 

टायरहरूमा कसरी हावा हाल्  ेदेखाउ ुहोस् ।  

 ट बोल्टहरूलाई कसरी कस्ने व्याख्या ि ुयहोस् (यदद खुकुलो िएमा) । 
 

िेल लिाएर ह्वीलचेयरको फे्रमलाई कसरी सफा ि  ेव्याख्या ि ुयहोस् 
 

टुटे फुटेको वा हा ी पुिेको पाटय पुजायहरू कसरी जााँच  ि  ेव्याख्या ि ुयहोस् (कुस , बे्रक, ब्याटरङहरू) 
 

 


