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Mampu Berjalan Sendiri

A

Bagi orang tua yang ingin
pergi ke toilet sendiri

A

Bagi orang tua pergi ke toilet merupakan usaha yang besar. Namun untuk
menjaga kondisi tubuhnya, mari latih orang tua kita agar bisa pergi ke toilet dan
melakukan aktivitas buang air dengan mandiri. Untuk menurunkan dan menaikkan pakaian, diperlukan gerakan seperti posisi membungkuk maupun menggerakkan jari. Lakukanlah latihan secara seimbang, yaitu gerakan melatih tangan,
kaki, terutama paha, serta gerakan gabungan antara tangan dan kaki.
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Senam tangan dan lengan ( masing-masing 10 kali )
Agar dapat menurunkan dan menaikkan celana

Rapatkan telapak tangan,
silangkan jari-jari,
gerakkan ke atas dan bawah

Rapatkan telapak tangan,
silangkan jari-jari,
gerakkan ke kiri dan kanan

×

contoh
salah

Rapatkan telapak tangan,
silangkan jari-jari,
putar ke kiri dan kanan

Jangan meluruskan siku

2

Senam batu kertas (10 kali)

Agar dapat mengelap bersih bokong dengan menggunakan tissue toilet
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Buka telapak tangan kanan dan doronglah ke depan, Ulangi untuk sisi sebaliknya,
kemudian kepal telapak tangan kiri di depan dada.
dan lakukan bergantian

3

Senam memutar otot perut(bergantian kiri dan kanan sebanyak 3 kali)
Agar tetap stabil saat membungkuk ketika menurunkan dan menaikkan celana dan celana dalam

Silangkan kaki kanan ke atas lutut kiri,
tekan dan tahan lutut kanan
dengan tangan kiri

4

Perlahan tarik lengan
kanan ke belakang,
putarkan badan dan tahan

Ulangi untuk sisi sebaliknya,
dan lakukan bergantian

Senam lutut (5 kali)

Agar dapat memakai celana maupun celana dalam

* Untuk mencegah terjatuh, letakkan kursi di samping.
Jika tubuh gemetar/goyang boleh sambil berpegangan ke kursi.

Berdiri
tegak

Tekuk
sedikit
kedua lutut

Perlahan
kembali ke
posisi berdiri

Kembali tekuk
sedikit kedua
lutut

Tekuk lebih
dalam lagi

A
B
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5

Senam keseimbangan posisi berdiri (10 kali)

Untuk menjaga keseimbangan ketika menurunkan dan menaikkan celana dan celana dalam

* Untuk mencegah terjatuh, letakkan kursi di samping.
Jika tubuh gemetar/goyang boleh sambil berpegangan ke kursi.
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A

Berdiri tegak dan
Geser bahu ke kiri
buka kaki
(Pusatkan berat tubuh
selebar bahu
pada bahu kiri)

Kembali berdiri
tegak

Geser bahu ke kanan
(Pusatkan berat tubuh
pada bahu kanan)

* Saat mengalami lumpuh setengah, mulailah gerakan menggeser bahu ke sisi yang lumpuh terlebih dahulu.

6

Senam Monkey Dance (10 kali)

Untuk menjaga kestabilan ketika posisi berdiri dan membungkuk

Berdiri dengan lutut ditekuk,
lemaskan lengan
Kolom

Ayunkan tubuh bagian atas,
ke atas dan bawah

Jenis-jenis alat bantu jalan

Mari perbanyak aktivitas dengan
menggunakan alat bantu jalan yang sesuai

Alat bantu
jalan
(walker)
Silver car
Tongkat
bentuk C

Tongkat
bentuk T

Tongkat
bentuk L

Tongkat 4 kaki

Alat bantu
jalan 4 roda
(walker dengan roda))

*Tongkat 4 kaki dan alat bantu jalan (walker tanpa roda) cocok digunakan untuk membantu berjalan ke toilet dan
mengubah posisi saat di toilet *Untuk informasi lebih jelas bisa ditanyakan ke petugas toko khusus perawatan terdekat.

