Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol
bozukluklar›na yol açan hastal›klar› olan çocuklar,
hastal›klar›n›n derecesine ba¤l› olarak yürüme güçlü¤ü
çekmekte veya hiç yürüyememektedir.

Hart Walker, gövde deste¤i ve dengeli
tekerlek sistemi sayesinde, geliﬂim düzeyi
uygun olan çocuklar›n, eller serbest ﬂekilde
yürümesini sa¤lar.
Mevcut rehabilitasyon program› paralelinde kullan›lan
Hart Walker, büyümenin h›zl› oldu¤u çocukluk döneminde
gerekli hareketlili¤i ve yürüme uyar›m›n› sa¤layarak normale
yak›n kas ve kemik geliﬂimine yard›mc› olur. Bu ﬂekilde
deformitelerin ve olas› ameliyatlar›n azalmas›n› sa¤lar.
Dik pozisyonda ayakta durmanın ve yürümenin kan
dolaﬂ›m›, sindirim ve solunum üzerindeki olumlu etkileri
sayesinde genel sa¤l›¤› ve yaﬂam kalitesini art›r›r.

Hart Walker ayr›ca çocu¤un yaﬂ›tlar› ile
iletiﬂimini art›r›r, oyunlara kat›larak
sosyalleﬂmesine katk› sa¤lar. Çevreyle
etkileﬂimini ve motivasyonunu art›rarak
hayata kat›lmas›na yard›mc› olur.
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çocu¤un elleri
serbest bir
ﬂekilde,
ba¤›ms›z ve
düzgün bir
patern ile
yürümesini
sa¤layan bir
yürüme
yard›mc›s›d›r.

Nedir?
‹ngiltere’de geliﬂtirilmiﬂ ve üretilmekte olan Hart Walker,

çocu¤un elleri serbest bir ﬂekilde,
ba¤›ms›z ve düzgün bir patern ile
yürümesini sa¤layan bir yürüme
yard›mc›s›d›r. Uzun y›llard›r dünyada pek çok ülkede
baﬂar›yla kullan›lmaktad›r. Hart Walker çocu¤un
mevcut rehabilitasyon program›
paralelinde kullan›l›r. Cihaz her çocu¤un
vücut yap›s›na ve ihtiyac›na göre özel olarak
üretilir ve uygulan›r.

Çocu¤un büyüme ve geliﬂimi
do¤rultusunda ayarlanarak, gerekti¤i
sürece ve y›llar boyunca kullan›labilir.

Kimler ‹çin Uygundur?
Cerebral palsi, spina bifida, kas hastal›klar› gibi hareket
ve postüral kontrol bozukluklar›na yol açan hastal›klar
sonucu yürüyemeyen

çocuklar›n Hart Walker
kullanarak yürüme olana¤› bulunmaktad›r.

Bir çocu¤un Hart Walker kullanabilmesi
için ayakta durabilmesine, ba¤›ms›z
oturabilmesine, hatta baﬂ kontrolünün
olmas›na gerek yoktur. Üst gövdesinden
desteklendi¤inde ad›m atma yetene¤ine sahip çocuklar,
Hart Walker kullan›m› aç›s›ndan de¤erlendirilebilir.
Çocu¤un Hart Walker kullan›m›na uygun olup olmad›¤›
yapılacak deneme ve de¤erlendirme sonucunda
belirlenecektir.

Nas›l Uygulan›r?
Hart Walker kullan›m› düﬂünülen çocuklar, çocuk
konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ fizyoterapist taraf›ndan
merkezimizde de¤erlendirmeye al›n›r. Uzman›m›z
de¤erlendirme ve uygulama e¤itimini Hart Walker’›n
‹ngiltere’deki merkezinde alm›ﬂt›r.

Uygun görülen çocuklar için ölçü al›n›r ve
gereken destekleyici aparatlar belirlenir. Bu
veriler do¤rultusunda cihaz çocu¤a özel
olarak ‹ngiltere’de üretilir.
Cihaz›n elimize ulaﬂmas›n› takiben, kurulum ve
son ayarlar› merkezimizde yap›larak çocu¤a

ve aileye kullan›m e¤itimi verilir.
Hart Walker’›n verimli kullan›labilmesi için, çocu¤un

büyüme ve geliﬂimi do¤rultusunda
periyodik olarak de¤erlendirme ve
ayarlar›n›n yap›lmas› gereklidir.

Özellikleri
Çocu¤un kalça ve bacaklar›na ba¤lanan, eklemli
destekleyici elemanlar, çocu¤un ad›mlar›na k›lavuzluk
eder. Bu ﬂekilde bacaklardaki “makaslama” ya da “parmak
ucu basma” gibi istenmeyen hareketleri engeller. Cihaz
bacaklar aras›ndaki olas› farkl›l›klara göre ayarlanabilir,
istenen hareketler desteklenebilir ve istenmeyen hareketler
engellenebilir. Üst gövdeye uygulanacak olan destek
çocu¤un ihtiyac›na göre belirlenir. Cihaz çocu¤un büyüme
ve geliﬂimine uyum sa¤layacak ﬂekilde ayarlanabilir.

Cihaz›n dört tekerlekli olan taban bölümü,
iyi bir postüre ve etkili bir yürüme paternine
ulaﬂmas› için çocu¤a cesaret veren dengeli
bir destek sunar. Bu sayede minimum
gözetim ile ba¤›ms›z mobilitenin avantaj›n›
sa¤lar.
Taban bölümü, ayarlanabilir ve her yöne dönebilir ön
tekerleklere sahiptir. Ön tekerlekler çocu¤un yürüme
yönüne an›nda tepki verir ve çocu¤un yan ad›m atma
becerisi do¤rultusunda, oldu¤u yerde dönmesine olanak
tan›r.
Teleskopik olarak ayarlanabilir olan taban bölümü, çocukla
birlikte büyütülebilmektedir. Bu özellik ayr›ca taﬂ›ma veya
depolamada kolayl›k için cihaz›n küçültülebilmesini de
sa¤lar.

Çocuk ‹çin
• Kas ve kemik geliﬂimine yard›mc› olarak
deformitelerin ve olas› ameliyat
gereksinimlerinin azalmasını sa¤lar veya
önüne geçer.
• Dik pozisyonda ayakta durmanın ve
yürümenin kan dolaﬂ›m›, sindirim ve
solunum üzerindeki olumlu etkileri
sayesinde genel sa¤l›¤› ve yaﬂam
kalitesini art›r›r.
• Do¤ru yürüme paterninin geliﬂmesini
destekler.
• Çocu¤un yaﬂ›tlar› ile iletiﬂimini art›r›r,
oyunlara kat›larak sosyalleﬂmesine katk›
sa¤lar.
• Al›ﬂveriﬂ merkezi, park gibi uygun
alanlarda çocu¤un ailesiyle birlikte
yürüyerek vakit geçirmesini ve
e¤lenmesini sa¤lar.

Yararları

Çocu¤un çevreyle
etkileﬂimini ve
motivasyonunu
art›rarak hayata
kat›lmas›n›
destekler.
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