TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Tên trang thiết bị y tế: XE LĂN CÓ BÔ (CHO NGƯỜI TÀN TẬT)

Model : X7 ; X8
(LUCASS – TRUNG QU ỐC)
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Hưng
176 tổ 9 Thạch Bàn, P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, TP.Hà Nội
ĐT: 024.35765922
Mở xe lăn:
Cầm tay cầm, nhẹ nhàng tách 2 bên khung xe lăn sang 2 phía. Làm phẳng 2 bên gối kê bằng tay.
Xe lăn sẽ mở 2 bánh xe sang 2 bên.
Gấp xe lăn:
Đóng bàn tựa chân, nhẹ nhàng nâng chính giữa 2 phần đầu và cuối gối kê. Xe lăn sẽ gấp lại.
Điều chỉnh tựa lưng
Đối với xe bô ngả X7: Có thể điều chỉnh tựa lưng từ 0 đến 180 độ để nằm nghỉ, sao cho thoải mái
khi sử dụng.
Đi vệ sinh với bô trên xe.
Tại bộ phận ngồi : lấy tấm đệm ở giữa ra, và có thể đi vệ sinh ngay trên xe lăn.
Lên hoặc xuống xe lăn:
Ngồi lên xe lăn: vui lòng phanh bánh xe lăn trước. Giữ tay cầm và ngồi xuống xe lăn 1 cách từ từ
Xuống xe lăn: Phanh bánh xe trước, từ từ đứng lên và rời khỏi xe lăn.
Đẩy và hãm xe lăn: (áp dụng cho người đẩy xe)
Đẩy xe lăn: Đứng đằng sau xe, 2 tay nắm chặt tay nắm, đẩy xe chầm chậm, chú ý phía trước
Hãm xe lăn: Đứng ở cạnh xe lăn, 1 tay giữ tay cầm, 1 tay hãm phanh, khóa phanh hãm (Thực hiện
tương tự ở phía còn lại). Luôn khóa phanh xe lăn mỗi khi dừng xe.
Khi lên cầu thang, người chăm sóc nên đẩy xe và đạp lên thanh nghiêng và nhấn tay đẩy xuống để
bánh trước được nâng lên bậc thang. Sau đó, kéo tay đẩy lên để nhấc bánh sau
lên. Không cố gắng dùng lực để đẩy xe lên bậc thang.
Để di chuyển lên hoặc xuống dốc, người chăm sóc phải luôn ở xung quanh xe lăn dể tránh xe bị
lật. Khi xuống dốc, nên xoay xe lại theo hướng lên dốc, ở phía sau xe và xuống từ từ.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Tên trang thiết bị y tế: XE LĂN (CHO NGƯỜI TÀN TẬT)
Model : X9 ; X12 ; X58L ; X63L; X68 ; X75 ; X72; X79J ; X39 BJ, X98L.
(LUCASS – TRUNG QU ỐC)
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Hưng
176 tổ 9 Thạch Bàn, P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, TP.Hà Nội
ĐT: 024.35765922
Mở xe lăn:
Cầm tay cầm, nhẹ nhàng tách 2 bên khung xe lăn sang 2 phía. Làm
phẳng 2 bên gối kê bằng tay. Xe lăn sẽ mở 2 bánh xe sang 2 bên.
Lắp bàn ăn khi cần thiết.

Gấp xe lăn:
Đóng bàn tựa chân, nhẹ nhàng nâng chính giữa 2 phần đầu và
cuối gối kê. Xe lăn sẽ gấp lại.
Lên hoặc xuống xe lăn:
Ngồi lên xe lăn: vui lòng phanh bánh xe lăn trước. Giữ tay cầm và ngồi xuống xe lăn 1 cách
từ từ
Xuống xe lăn: Phanh bánh xe trước, từ từ đứng lên và rời khỏi xe lăn.
Đẩy và hãm xe lăn: (áp dụng cho người đẩy xe khi xe có phanh sau)
Đẩy xe lăn: Đứng đằng sau xe, 2 tay nắm chặt tay nắm, đẩy xe chầm chậm, chú ý phía
trước
Hãm xe lăn: Đứng ở cạnh xe lăn, 1 tay giữ tay cầm, 1 tay hãm phanh, khóa phanh hãm
(Thực hiện tương tự ở phía còn lại). Luôn khóa phanh xe lăn mỗi khi dừng xe.

