Ayak ölçüsü evde nasil alinir:
1.

Çocugu bir kartonun üzerine yalinayak bastirin.

2.

Iki ayagin sekilini etrafini kalem ile çize rek kartona
çekin.

3.

Projeyi hazirlayanlar:

BKK Landesverband Hessen

En uzun ayak parmaginin (bu basparmak olmayabilir)
ucuna 12 mm ekleyin.
12 mm

BKK Landesverband Hessen
Stresemannallee 20
60591 Frankfurt
Fon 069 / 96 37 9 -0
Fax 069/ 96 37 9 - 100

"Çocuk ayaklari
inceleniyor"

info@bkk-hessen.de
www.bkk-hessen.de

4.

Kenar parmaklardan uc noktaya çizgi çektikten sonra
makasla sablonlari kesin.

5.

Sablonlar kolaylikla ayakkabinin içine uyuyorsa
ayakkabilarda aya klara uyacaktir.

Projektdurchführung:

come!unicate communication
www.come-unicate.com
Telefon: 0611 7102770

eyaletinin sirket sigortasinin
(Betriebskrankenkassen) bir saglik girisimi

Uygun ayakkabi çocuk ayaklarinin saglikli gelismesi için
büyük önem tasir. Karari çocuklara birakmayin!

Çocuk ayaklari inceleniyor:

Konumuz nedir?

Ayak sagligi için tavsiyeler:

Ayaklarimiz bir ömür süresi içinde dünyanin etrafinda
4 ½ defa dönecek kadar mesafe katlediyorlar. Ayaklar
çok çalisan ve saglikli olma sartiyla görevini iyi yerine
getirebilen organlardir.

Ayakkabi satin alirken:

Hava durumuna göre ayakkabi seçin. Mesela ayaklar terlemesin

· Çocuk ayaklari hizla büyüdügü için üç ayda bir ayak
ölçüsü alinmasi gerekir.

Yalinayak yürümeyi tercih edin. Özellikle düz olmayan tabanlarda
(çimen, kum, orman vs.)

· Ayakkabi alisverisini ögleden sonra yapin. Ayak
büyüklügü aksama kadar yüzde 4 artar.

Ayakkabilarin hava geçiren maddeden olmasina dikkat edin.

Insanlarin yüzde 98'i saglikli ayaklarla doguyor. Ama
yetiskinlerin sadece yüzde 40'inda saglikli ayak bulunuyor.

Ayaklar hassas ve dengesi çabuk bozulabilen bir
sistem olusturuyor.
Sonunda dengenin bozulmasini saglayan etkenler
küçükde olsa çok: Hareketsizlik, sismanlik, dar ayakkabi
vs.
Özellikle çocuk ayaklarinda kemikler yumusak ve
egrilmeye yatkin.
Sinir sistemi daha agriyi iletecek kadar gelismedigi
için çocuklar rahatsizlikarini farkedemiyorlar.
Ayaklarin gelisme süresi 16 yasina kadar sürüp anca
son sekiline ve kemik sertligine kavusur.
Arastirmalar çocuk ayakkabilarinin ekseriyetle küçük
ve dar ve çok nadir büyük ve genis kullanildigini
gösteriyor.
Sonradan ve geç görünen zararlar arasinda parmak
egriligi, sizlayan eklem zedelenmesi, kas ve lif kisalmasi
ve agrilari bulunur.

· Her ayakkabi farkli ölçülere göre üretilmiis olabilir!
Ona göre, bir ayak ölçü aleti ile alinan ayak ölçüsü,
sadece bu alete göre üretilmis ayakkabilar için
geçerlidir.
· Iki ölçü arasinda kalan ayak için uzun ve dar olan
ayakkabiyi tercih edin.
· Dolayisiyla yinede uzunlukla beraber genisligede dikkat
edin.
· Çocuga ayakkabi ile yürüme denemesi yaptirip düsmeden ve düzgün yürümesine dikkat edin.

Devamli ayak jimnastigi yapin. Mesela bir havluyu veya misketi
ayak parmaklariyla tutup kaldirin. Ayak uclari, topuk ve kenarlari
üzerinde yürüyün. Ayaginizin altina bir top alip yuvarlayin.
Mümkün oldugu kadar sik yürüyün.
Ayak egriliklerini düzeltilemeyecek sekilde zarar vermeden önce
farkedip tedavi ettirin.

