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يمكن أن يستخدم مقعدة الدش الناس الذين يصعب نقلهم إىل الدش أو المرحاض.

تش�ي االأدلة أن مقومات السالمة واالستقالل يمكن أن تتحسن مع استخدام المعدات الُمساِعدة 
مثل مقعدات الدش.

االستعمال / حماية الظهر
ل تحاول نقل الشخص عىل درجات السلم صعوًدا أو نزوًل أو ع�ب درجة الدش باستخدام 	�

المقعدة.

ي الظهر أو الحركات الملتفة عند دفع الشخص الجالس عىل المقعدة.	� ْ
تجنب ح�ن

التنظيف والصيانة
ئ وغسول غ�ي كاشط، كسائل 	� اشطف المقعدة بعد الستعمال واغسلها بانتظام بماء دا�ن

منظف لطيف. 

اترك المقعدة لكي تجف تماًما بعد كل استعمال للوقاية من الصدأ.	�

ي الحال لجهة خدمة توف�ي المعدات عىل المدى القص�ي 	�
بّلغ عن وجود أي تلف أو عطل �ن

للحصول عىل المساعدة.

الجلوس عىل مقعدة الدش
ي حالة نقل الشخص باستخدام الرافعة أو لوح النقل:

�ن

حرك المقعدة لكي تص�ي أقرب ما يمكن من الشخص أو السطح الذي سُينقل منه، كالرسير مثًل.	�

ن أو أزحهما.	� ل الفرامل وابعد مسندي القدم�ي شغِّ

قد يساعدك رفع سندة الذراع إذا كنت ستنقل الشخص من جانب المقعدة.	�

احرص عىل أل تنقلب المقعدة للوراء إذا كنت ستنقل الشخص من الرافعة إىل المقعدة. قد تحتاج 	�
مساعدة شخص ثاٍن لتثبيت الكرسي أو يمكنك اسناد المقعدة إىل الحائط.

ي حالة نقل الشخص من وضع الوقوف إىل الجلوس عىل المقعدة:
�ن

ن أو أزحهما.	� شغل الفرامل وابعد مسندي القدم�ي

قف أمام مقعدة الدش، وتأكد من ملمسة الكرسي لرجليك من الخلف.	�

ن لخفض جسمك ببطء للجلوس عىل المقعد.	� ي الذراع�ي
ضع كلتا يديك عىل سند�ت

ي مؤخرة المقعد تماًما.	�
تأكد من الجلوس �ن

أثناء الجلوس عىل مقعدة الدش
ابق جالًسا أثناء الستحمام بالدش أو عىل المرحاض.	�

ي الحركة.	�
عىل مقدمي الرعاية دفع كرسي المقعدة بدًل من جذبه إل إذا كان ذا�ت
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ن ووضع ذراعيك داخل نطاق المقعدة لتجنب حدوث 	� تأكد من وضع قدميك عىل لوحي القدم�ي
أي إصابة أثناء تحريك المقعدة.

القيام من عىل مقعدة الدش
ن بعيًدا.	� ي وضع التشغيل، وأزح مسندي القدم�ي

احرص أن تكون الفرامل �ن

ن وادفع نفسك للوقوف.	� ي الذراع�ي
ضع يديك عىل كلتا سند�ت

إجراءات الوقاية
يجب أل يزيد وزن المستخِدم الموىص به عن 102 كغ )16 حجر( إل إذا نصت التعليمات عىل 	�

غ�ي ذلك. هذا يعتمد عىل موديل الرافعة.

يتطلب المستخدمون الذين يزيد وزنهم عن 100 كغ استخدام معدات خاصة بمن يعانون من 	�
البدانة.

عند الوقوف أو القعود، تأكد دائًما من تشغيل الفرامل. تحقق أن تكون جميع الفرامل مشّغلة 	�
ومثّبتة.

. والبعض الآخر يحتوي عىل ألواح يمكن إزاحتها.	� ي بعض المقاعد لوح للئقدام يتم سحبه للوصول بسهولة إىل الكرسي
يوجد �ن

حرك ألواح الئقدام دائًما عند الجلوس أو القيام من المقعدة. ل تقف عىل ألواح الئقدام، لئن ذلك سيؤدي إىل انقلب الكرسي للئمام.	�

ن عند القعود أو القيام من المقعدة.	� ي الذراع�ي
ضع كلتا يديك عىل سند�ت

قد تتحرك المقعدة حركة بسيطة إذا كنت ستنتقل عليها من فوق أرضية ملساء كالبلط مثًل.	�

ي الدش.	�
تُستخدم فقط لنقل الئشخاص إىل المرحاض أو القعود عليه أو للستحمام �ن

مزيد من المعلومات
ي قد تساعدك.	�

إذا احتجت الحتفاظ بالمقعدة بصفة دائمة، اتصل بالجهة الواِصفة لمناقشة الخيارات المتاحة. يمكن أيًضا مناقشة البنود الئخرى ال�ت

تم تقديم المعدات الخاصة بك من ِقبل:
ي العلج الوظيفي الخاص بك إذا كانت لديك أية أسئلة تتعلق باستعمال كرسي أو مقعد الدش.

يُرجى التحدث مع أخصا�ئ

ي العلج الوظيفي الخاص بك: 
أخصا�ئ

الهاتف: 

جمة الشفوية  خدمات ال�ت
ية أو التحدث بها. ن نجل�ي جمون شفويون مهنيون إذا احتجت المساعدة لفهم الإ يتوافر م�ت

جم شفوي لك.  جم شفوي إذا لم تُعرض عليك هذه الخدمة. سيقوم العاملون بحجز م�ت جمة الشفوية مجانية ورسية. يمكنك طلب الستعانة بم�ت خدمات ال�ت
جمة الكتابية والشفوية الهاتفية عىل الرقم 450 131. جًما شفويًا للتصال بنا، يُرجى التصال بخدمة ال�ت إذا أردت م�ت

جمة الشفوية الخاصة بالرعاية الصحية خدمة ال�ت
جم  تيبات لالستعانة بم�ت ن عمل ال�ت ي الأسبوع. اطلب من العامل�ي

ي اليوم، سبعة أيام �ن
جمة الشفوية المجانية الرسية عىل مدار 24 ساعة �ن تتاح خدمة ال�ت

ة. شفوي لمساعدتك إذا أردت الحصول عىل ترجمة لهذه النرسش
ة لتوف�ي معلومات لك بخصوص الغرض من استخدام الُمعّدات الموصوفة لك والمحافظة عىل سالمتها واستعمالها وتركيبها. تقدم  تم تطوير هذه النرسش

ي العالج الوظيفي الخاص بك. 
اك مع التثقيف الذي تتلقاه من أخصا�أ هذه المعلومات كدليل فقط ويجب استخدامها بالش�ت
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