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Naprava za urjenje vstajanja



Motnje gibanja in 
rehabilitacija

• Gibalna oviranost oz. zmanjšane gibalne 
sposobnosti
– možganska kap, poškodbe in bolezni centralnega in 

perifernega živčevja

• Cilji rehabilitacijske obravnave:
– Izboljšanje funkcionalnih gibalnih sposobnosti
– Po možnosti vrnitev v domače in delovno  okolje



Rehabilitacijska 
tehnika

• Področje rehabilitacijske tehnike razvija, preizkuša in 
aplicira tehnične pripomočke in tehnologije, ki ljudem 
z zmanjšanimi gibalnimi sposobnostmi omogočajo 
izboljšanje funkcionalnih sposobnosti

• Programska skupina „Analiza in sinteza gibanja pri 
človeku in stroju“ – ARRS P2-0228

– Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

– Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - SOČA



Primeri rehabilitacijskih 
naprav

InMotion ARM, InMotion Inc.

Balance Trainer, medica 
Medizintechnik Gmbh

Gait Trainer, Reha Stim GmbH

LOKOMAT, Hocoma AG



Specifike razvoja rehabilitacijskih 
(medicinskih) naprav

• Končni uporabniki: pacient, terapevt, zdravnik – ne 
nujno v tem vrstnem redu!

• Kupci: rehabilitacijski centri, zasebne prakse, 
zdravilišča, domovi za ostarele, …

• Plačniki (posredni): zdravstvene zavarovalnice
• Certifikacija produktov (CE znak - EU, FDA certifikat –

ZDA) je dolgotrajen in drag proces (klinične študije)
• Patentiranje je skoraj obvezno – dolgotrajen in drag 

proces



Model razvoja 
rehabilitacijskih naprav

Klinični 
partner

R & D 
partner

Nov 
produkt

Industrijski 
partner
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Pomen in problematika vstajanja



Urjenje vstajanja v klinični praksi



Potreba po napravi za urjenje vstajanja



Potreba po napravi za urjenje vstajanja



Biomehanika 
vstajanja

• Dinamičen proces
• Usklajeno gibanje trupa 

kolkov, kolen in gležnjev
• Generiranje propulzivne 

sile v smeri navzgor
• Ohranjanje prijemališča 

reakcijske sile podlage 
znotraj podporne ploskve



Koncept kinematike 
mehanizma

• Cilji: 
– doseči kinematiko 

„normalnega vstajanja“ z 
minimalnih številom 
motorjev (eden od 
pomembnih faktorjev cene 
produkta, zanesljivosti in 
enostavnosti delovanja ter 
vzdrževanja)

– Inovativnost in s tem 
povezana možnost 
patentiranja ključnega 
koncepta



Prototip

• „Assist-as-needed“ koncept – aktivno sodelovanje pacienta
• Naprava naj pomaga le toliko kot je potrebno – nivo 

mehanske podpore izbere terapevt
• Izbira ustrezne hitrosti vstajanja



Klinična testiranja 
prototipa



• Naprava je patentno 
zaščitena v Nemčiji

• Patentne aplikacije 
vložene tudi za EU in 
ZDA

• Klinična testiranja so 
pokazala primernost in 
učinkovitost razvite 
naprave

• Industrijski partner je v 
fazi razvoja produkta
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