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Senam peregangan paha (kiri dan kanan masing-masing 20 detik)
Untuk melenturkan lutut agar tidak mudah terjatuh

Senam mengaitkan kaki (5 kali)
Untuk menguatkan lutut agar bisa berdiri
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Agar dapat menggerakkan kursi roda dengan sendiri, penting untuk 
bisa melakukan hal-hal di bawah ini.
① Bisa duduk di kursi roda dengan posisi tubuh yang benar,
② Memiliki otot kaki yang cukup kuat untuk menendang tanah, 
③ Memiliki otot lengan yang cukup kuat untuk menggerakkan roda kursi.
Selain itu, otot kaki dan keseimbangan yang cukup sangat penting agar
bisa kembali berdiri.

Bagi orang tua yang ingin 
pergi ke toilet dengan kursi 
roda
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Luruskan salah satu kaki semampunya, 
dengan tumit menempel ke lantai.
Untuk kaki sebelahnya, telapak kaki 
menempel ke lantai, lalu bungkukkan 
badan ke depan.
*Bungkukkan badan semampunya.
*Bayangkan seperti mendorong pusar ke depan. 

Letakkan kaki kanan di bawah kaki kiri, 
saling dorong kedua kaki selama 5 detik.
Lakukan untuk sisi sebaliknya.
*Duduklah lebih ke dalam.
*Pegang erat bagian dudukan kursi dengan 
kedua tangan.
*Perhatikanlah agar kedua kaki tidak terlalu 
terangkat dari lantai.

*Tumit jangan diangkat

Berjalan Dengan Bantuan
Berjalan Dengan Bantuan
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Senam menguatkan tubuh bagian atas (masing-masing 5 detik, sebanyak 3 kali)
Agar dapat menahan tubuh meskipun terjatuh

Senam menempelkan lutut dan siku (kiri dan kanan masing-masing 3 kali)
Dengan mengangkat kaki agar dapat berjalan lancar sesuai kemampuan
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Angkat lutut kiri untuk menyentuh siku kiri, 
dan ulangi langkah yang sama 

untuk sisi kanan.

Gerakan menyilang dengan mengangkat 
lutut kiri untuk menyentuh siku kanan, 

dan ulangi langkah yang sama untuk sisi sebaliknya.

* Tekuk jari-jari tangan dan saling 
genggam kiri dan kanan, 
tarik ke arah luar.

Kemudian ganti posisi 
genggaman dan 

lakukan hal yang sama.

Rapatkan dan 
silangkan jari-jari,  
dorong ke arah dalam.

Pegang tangan kanan 
bagian dalam dengan 

tangan kiri, 
dan saling dorong.
Lakukan hal yang sama 
untuk sisi sebaliknya. 

*Untuk menguatkan genggaman 
pada suatu benda ketika terjatuh.

Berjalan Dengan Bantuan


