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 Manuel Tekerlekli Sandalye Nasıl Kullanılır  

Manuel tekerlekli sandalye mevcut itme jantları ile, kullanıcının sandalyede  
kendisini ileri doğru sürmesine olanak tanır. İtme jantları olmayan sandalye;  
genellikle sandalyenin arkasında bulunan bir kişi tarafından sandalye arkasındaki 
tutma kolları kullanılarak itilir.

Adımlar

1. Ellerinizi hazırlayınız: Özellikle tekerlekli sandalye kullanmayı  yeni öğreniyor-
sanız, tırnaklarınızı kırılmaması için kısa kesin.Ellerinizi kirden ve yaralanmalardan 
korumak için parmaksız eldiven kullanabilirsiniz.

2. Tekerlekleri ilerletme: Manuel sandalye, eller için tasarlanan itme jantı da deni-
len metal jantlar sayesinde kullanıcısının kontrolündedir. Bu jant yere temas etmez. 
Bu şekilde bütün tekerleği (hem jant ve hem lastik) kavramak sizin için daha kolay  
olacaktır. Her iki şekilde de kullanılabilir

3. İleri gitme: İleriye gitmek için, geriye uzanınız ve olabildiğince geriden  
tekerlekleri kavrayınız. Jantları tutunuz ve ileriye hareket ettirerek tekerlekleri  
itiniz.

4. Geri gitme: İleri uzanarak tekerlekleri kavrayınız ve geri itiniz. Dikkat; öndeki 
küçük tekerlekler kendi mili etrafında dönecektir. Arkanıza bakmayı 
unutmayınız!

5. Sağa dönme: Sağ tekeri sabit tutunuz ve sol tekeri ileri itiniz.

6. Sola dönme: Sol tekeri sabit tutunuz ve sağ tekeri ileri itiniz.

7. Olduğu yerde döndürme: Eğer dar bir köşedeyseniz, aynı noktada sandalyeyi 
döndürmeniz gerekebilir. Bir tekeri ileri itiniz ve diğerini de aynı anda geri itiniz.

8.Durdurma: Jantları kavrayınız ve yavaşlatmak için sürtünmeden yararlanınız. 
Başparmağınız ile işaret parmağınızın birinci eklemi arasında jantı sıkınız. Eğer  
jantlar ıslaksa, bunların yerine lastiği sıkınız. Bu durma şekli ile eğimli bir zeminde 
veya aniden durduğunuzda sürtünme nedeniyle oluşan ısıdan elleriniz yanabilir, 
dikkatli olunuz.

9. Sabit durma: Belli bir süre sabit duracaksanız – örn. masada oturacaksanız – 
veya elinizi bir şey için kullanacaksanız – örn. paltonuzu çıkartacaksanız – frenleri  
kullanınız – aksi durumda geri kayabilirsiniz!  
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10. Tümsekler veya rampalar üzerinden gitme: Mümkün olduğunca tümsekler veya 
rampalardan kaçınınız. Öncelikle yavaş gidiniz. Hızlı gidiş esnasında bir rampaya 
çarpılması (1cm küçük bir yükselti dahi olsa) sandalyeden düşmenize sebep olabilir. 
Küçük tümsekler üzerinden rahatça geçmek için ön tekerlekleri yeterince kaldırabil-
mek amacıyla pratik yapılması faydalıdır.

11. Tümseği zikzak yaparak geçme: Kaldırım taşı gibi büyük engeller yavaş ve  
güvenli  bir  şekilde  zikzaklar yapılarak geçilebilir. Büyük engelleri geçerken  
tekerlekleri çevirmeyi bırakmayınız aksi takdirde devrilebilirsiniz.

12. Kaldırım kenarından veya basamaktan atlama: İyi bir denge ile kaldırım  
kenarından veya basamaktan inilebilir. Bu, pratik yapmayı gerektirir. Kaldırım  
kenarında durunuz. Tekerleklerinizi ve ağırlık merkezinizi dengeleyerek basamak-
tan ininiz.  Sandalyeyi sıkıca kavrayınız. Kalkış sırasında hafifçe öne doğru eğiliniz. 
Arka tekerlekleriniz ön tekerleklerinize çok hafif vuracak şekilde, kendinizi biraz 
geriye doğrultmanız gerekecektir. Geriye düşmemek için dikkatli olunuz.

Bir kask kullanarak ve küçük bir adımlarla başlanması tavsiye edilir.

Spesifikasyonlar

Kol ve ayak koymayerleri: Sabit
Pedallar: Paslanmaz Çelik
Teker ölçüsü: 24”
Maksimum kullanıcı ağırlığı: 120 kg
Koltuk genişliği: 46 cm
Tam Boy: 90 cm
Ağırlık: 17 kg
Ölçüler:  90x26x89 cm

KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.
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 How to Use a Manual Wheelchair

Manual wheelchairs with push rims enable a wheelchair user to propel themselves 
in the chair. Chair without push rims are usually pushed by a person using handles 
on the back of the chair.

Steps

1. Preparing the hands: Especially if you are learning, keep your fingernails trimmed 
short so they are less likely to tear. You may want to wear fingerless gloves, such as 
weightlifting gloves, to protect your hands from both dirt and injury.

2. Gripping the wheels: A manual chair meant to be under the control of its  
occupant will have a metal rim intended for the hands, called a push rim. This rim 
does not touch the ground. It may be easier for you to grip the whole wheel (both 
the rim and the tire). Either way is fine.

3. Going forwards: To go forwards, reach backwards and grip the the wheels as far 
back as you can. Push the wheels forward by keeping hold of the rims and moving 
them in a forwards direction.

4. Going backwards: Reach forwards and grip the wheels, and push them  
backwards. Be careful, as the little wheels at the front will need to swivel round. 
Don‘t forget to look behind you!

5. Turning right: Hold the right wheel still, and push the left wheel forwards.

6. Turning left: Hold the left wheel still, and push the right wheel forwards.

7. Spinning on the spot: If in a tight corner, you may need to spin on the spot. Push 
one wheel forwards and the other one backwards simultaneously.

8. Stopping: Grip the rims and use friction to slow them down. Pinch the push rim 
between your thumb and the side of the first joint of your index finger. If the rims 
are wet, pinch the tire instead. Use caution, as this friction creates heat that can 
burn your hands if you are on a slope or stopping suddenly.

9. Staying still: If you will be staying still for some time - e.g. to sit at a table - or you 
will be using your hands for something - e.g. to take off your coat - then put the 
brakes on -- or else you might roll backwards!

10. Going over bumps: Avoid bumps where possible.Go slowly at first. Hitting a 
bump (even one as small as 1cm) at speed can catapult you out of your chair and 
across the floor. It is useful to practice popping a wheelie to lift front wheels off the 
ground long enough to go over a small bump.
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11. Back over the bump: Larger obstacles such as curbs can be traversed by backing 
up them slowly and safely. Do not back down a large obstacle or you will tip over.

12. Curb or step hopping: With good balance, some people can go down a curb 
or step. This takes practice. Stop before the curb and concentrate. Think with your 
wheels and your center of gravity. Be one with the chair. Lean slightly forward du-
ring take off. In mid air, you will need to correct by steadying yourself a little bit 
backwards, so that your back wheels hit very slightly before your front wheels. Be 
careful not to fall backwards.

Best practiced with a helmet, and start with a small step.

Technical Specifications
Armrest&Footrest: Fixed
Pedals: Stainless steel
Rear tire: 24”
Maximum User Weight: 120 kg
Seat width: 46CM
Overall height: 90 cm
Weight of chair:  17 kg
Dimensions: 90x26x89 cm

10 YEARS LIFETIME
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