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Abstrakt 

 

Autori prezentujú nový diagnostický systém k dynamickej analýze držania tela 

a pohybu v rôznych segmentoch ľudského tela SonoSens® Monitor. Ide o neinvazívne, 

bezbolestné vyšetrenie sonometriou. Cieľom výskumu bola analýza držania tela pri pracovnej 

činnosti – stomatologických výkonoch. Výskum sme realizovali na vzorke 30 študentov 

dentálnej hygieny a 30 zubných lekárov a dentálnych hygienikov s minimálnou praxou 5 

rokov. Výsledky výskumu poukazujú na to, že centrum pohybu u skupiny študentov bolo 

v jednotlivých rovinách vo väčšine úsekoch chrbtice v referenčných hodnotách 

zodpovedajúcich norme. Výnimku tvorilo centrum pohybu v sagitálnej rovine (mSBI), kde v 

krčnej časti chrbtice bolo centrum pohybu vo flexii u 67% študentov a v driekovej časti 

chrbtice  u 57% študentov. Zvýšené hodnoty rotácie vľavo (mTI) sme zaznamenali u 50% 

študentov a  u 25% študentov vpravo. V skupine vyšetrených s minimálne 5 ročnou praxou 

boli zaznamenané hodnoty mimo referenčných oblastí v týchto parametroch: sagitálny index 

(mSBI) najvýraznejšie flexia krčnej časti u 50% a driekovej časti u 67% osôb, frontálny index  

(mFBI) najvýraznejšie v krčnej oblasti 67% vľavo, driekovej časti 53% vpravo, pri indexe 

torzie (mTI) vo všetkých troch častiach chrbtice presahovali výsledné  hodnoty centrum 

pohybu referenčných hodnôt. Výsledky poukazujú na to, že v jednotlivých rovinách, 

jednotlivých úsekoch chrbtice bolo u skupiny s praxou pri vykonávaní pracovnej činnosti 

centrum pohybu mimo referenčných oblastí vo viacerých oblastiach ako u skupiny študentov 

dentálnej hygieny. 
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Úvod 

 

Moderná doba kladie dôraz na pohodlie pacienta, či už pri jednoduchých alebo 

náročnejších stomatologických výkonoch. No je potrebné poukázať na fakt, že každý 

stomatologický výkon si vyžaduje určitú dobu statického zaťaženia v jednotvárnej polohe 

práve u stomatológov a dentálnych hygienikov. Preto je potrebné myslieť aj na 

ďalekosiahlejšie dôsledky, ktoré sa prejavia ako negatívne zmeny podporno-pohybového 

aparátu. Sú to jednak funkčné, ale aj následné degeneratívne zmeny. 

SonoSens® Monitor je diagnostický systém ktorý slúži na neinvazívnu analýzu pohybu 

tela alebo pohybových segmentov tela. Využíva sa hlavne na vyšetrenie pohybov chrbtice 

a kĺbov. Základná funkcia prístroja je založená na meraní vzdialenosti medzi senzormi 

pomocou ultrazvuku a na základe toho, je možné zistiť zmeny v držaní ľudského tela prípadne 

kĺbov. Slúži ako krátkodobá, priebežná či dlhodobá diagnostika. 

V športovej medicíne je zariadenie SonoSens® Monitor vhodné na diagnostiku pohybu 

alebo výkonu  pri tréningovom procese a tým  na kontrolu záťaže podporno – pohybového 

aparátu, určenie a minimalizáciu záťaže a rizikových faktorov. Jednou z ďalších možností je 

výstup z dlhodobých analýz pre potreby ergonomických pomôcok a ergonómiu práce.  

K hlavným oblastiam využitia patrí ortopédia, fyzioterapia, ergonómia, športová 

medicína a výskum. V týchto oblastiach sa zameriava na komplexné posúdenie držania tela 

a pohybového aparátu, či už statických alebo dynamických parametrov. V pracovnej medicíne 

a výskume sa táto diagnostika využíva na určovanie záťaže pohybového aparátu pri zaťažení, 

z čoho sa následne vyvodzujú opatrenia na elimináciu nežiaducich faktorov podporujúcej na 

vznik chorôb z povolania.  

Prístroj Sonosens® Monitor umožňuje vykonávať merania pri plnej pohyblivosti 

vyšetrovaného, kedy je telesný pohyb zachytený v prirodzených každodenných pracovných 

podmienkach. Prvotné hodnoty sa získavajú zo základného postavenia vyšetrovaného, druhou 

fázou merania je analýza maximálnej pohyblivosti chrbtice a posledný meraný interval sa 

vzťahuje na kalibráciu a to vyhodnotením ako statického tak aj dynamického zaťaženia. 

Vizualizácia nameraných dát sa uskutočňuje automaticky. Analýza prebieha porovnaním 

nameraných hodnôt s hraničnými hodnotami referenčných oblastí, na základe čoho je možné 

zistiť zaťaženie jednotlivých oblastí. Jednou z ďalších možností je výstup z dlhodobých 

analýz pre potreby ergonomických pomôcok a ergonómiu práce. 
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Materiál a metodika 

 

Dynamická analýza držania tela sa vykonávala diagnostickým prístrojom Sonosens® 

Monitor a prebiehala porovnaním nameraných hodnôt s hraničnými hodnotami referenčných 

oblastí. Jednou z  možností bol výstup z dlhodobých analýz pre potreby ergonomických 

pomôcok a ergonómiu práce, čoho cieľom bola aj naša diagnostika. Najdôležitejšou časťou 

merania bola kalibrácia, pri ktorej sme zisťovali prvotné údaje pri vzpriamenom postoji, ktoré 

sú dôležité pre výpočet parametrov držania tela. Druhou fázou merania bola analýza 

maximálnej pohyblivosti chrbtice. Posledný meraný interval sa vzťahoval na kalibráciu, a to 

vyhodnotením ako statického, tak aj dynamického zaťaženia.  

Meranie bolo prevádzané pomocou 4 párov malých ultrazvukových senzorov, 

v priemere 20mm, ktoré boli prilepené na koži vyšetrovaného a meraním vzdialenosti medzi 

nimi bolo možné zistiť zmeny v držaní tela. Senzory boli umiestnené 5 cm od chrbtice na 

pravú a ľavú stranu. Umiestnenie senzorov pozdĺž chrbtice bolo v úrovni stavca C3, Th2, 

Th12 a v úrovni SI kĺbu. Pred každým meraním bolo zásadné previesť kalibráciu, ktorá 

prebiehala vo vzpriamenej polohe vyšetrovanej osoby a trvala 30 sekúnd. Druhou fázou 

merania bola analýza maximálnej pohyblivosti chrbtice – maximálny predklon, záklon, úklon 

a rotácia C, Th, LS oblasti, v každej polohe mal vyšetrovaný vydržať 10 sekúnd. Samotná 

analýza držania tela prebiehala už pri samotných výkonoch stomatológov a dentálnych 

hygienikov. 

Vyšetrenie sme prevádzali v laboratóriách katedry fyzioterapie a dentálnej hygieny 

fakulty zdravotníckych odborov a na klinických pracoviskách v Prešove. 

 

                                        

Výsledky 

Výsledky výskumu poukazujú na to, že centrum pohybu u skupiny študentov dentálnej 

hygieny bolo v jednotlivých rovinách vo väčšine úsekoch chrbtice v referenčných hodnotách 

zodpovedajúcich norme. Výnimku tvorilo centrum pohybu v sagitálnej rovine (mSBI) kde v 

krčnej časti chrbtice bolo centrum pohybu vo flexii u 67% študentov a v driekovej časti 

chrbtice  u 57% študentov. V skupine vyšetrených s minimálne 5 ročnou praxou boli 

zaznamenané hodnoty mimo referenčných oblastí v týchto parametroch: sagitálny index 

(mSBI) najvýraznejšie flexia krčnej časti u 50%, flexia driekovej časti u 67% osôb. 
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Tab. 1 Sagitálny index naklonenia (m SBI) 

  

  

Kr čná chrbtica Hrudná chrbtica Drieková chrbtica 

flexia N extenzia flexia N extenzia flexia N extenzia 

Bez 

praxe 

67%  16% 17%  12% 73%  15% 57%  13% 20%  

S 

praxou 

50%  33% 27%  33% 53% 14% 67% 16% 17% 

 

Z tabuľky 2 je zrejmé, že v skupine vyšetrených bez praxe boli vo väčšine 

zaznamenané hodnoty v referenčných oblastiach. V skupine vyšetrených s minimálne 5 

ročnou praxou boli zaznamenané hodnoty mimo referenčných oblastí v týchto parametroch: 

frontálny index  (mFBI) najvýraznejšie v krčnej oblasti 67% úklon vľavo, driekovej časti 53% 

úklon vpravo. 

 

Tab. 2 Frontálny index naklonenia (mFBI) 

  

  

Kr čná chrbtica Hrudná chrbtica Drieková chrbtica 

LF 

vpravo 

N LF  

vľavo 

LF 

vpravo 

N LF  

vľavo 

LF 

vpravo 

N LF  

vľavo 

Bez 

praxe 

10%  80% 10%  33% 53%  14% 17%  70% 13%  

S 

praxou 

17%  16% 67%  37% 43% 20% 53% 14% 33% 

 

Zvýšené hodnoty rotácie vľavo (mTI) v driekovej oblasti sme zaznamenali u 50% 

študentov. Pri indexe torzie u vyšetrených s praxou (mTI) presahovali výsledné  hodnoty 

centrum pohybu referenčných hodnôt vo všetkých troch častiach chrbtice.  

 

 

Tab. 3 Torzný index (mTI) 
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  Kr čná chrbtica Hrudná chrbtica Drieková chrbtica 

Torzia 

vpravo 

N Torzia 

vľavo 

Torzia 

vpravo 

N Torzia 

vľavo 

Torzia 

vpravo 

N Torzia 

vľavo 

Bez 

praxe 

17%  67% 16%  17% 63%  20% 25%  25% 50%  

S 

praxou 

43%  17% 40%  43% 14% 43% 53% 4% 43% 

 

Vizualizácia výsledkov držania tela pomocou 3D zobrazenia nám umožnila vidieť 

držanie tela dentálneho hygienika alebo stomatológa pri vykonávaní každodennej pracovnej 

činnosti.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 1, 2 Vizualizácia výsledkov 

  

 

 

 

Obr. 3 Bodygram znázorňujúci hodnoty držania tela 
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Diskusia 

Keďže Sonosens® Monitor objektívne vyhodnocuje jednotlivé parametre držania tela 

je možné jeho uplatnenie v rámci ortopédie a fyzioterapie pri mobilnej analýze pohybu, a to 

pri stanovení príčiny poruchy, následnom stanovení vhodne a cielene zvolenej terapie. 

Vstupným a výstupným meraním je možné skontrolovať úspešnosť individuálnej 

rehabilitačnej terapie.  

Výsledky poukazujú na to, že v jednotlivých rovinách, jednotlivých úsekoch chrbtice 

bolo u skupiny s praxou pri vykonávaní pracovnej činnosti centrum pohybu mimo 

referenčných oblastí vo viacerých oblastiach ako u skupiny študentov dentálnej hygieny. 

Podobne zamerané výskumy neboli na Slovensku realizované, napriek tomu je 

v zahraničí tento spôsob diagnostiky často uvádzaný. Bernhardt O. a kol. (2010) hodnotili 

vplyv stabilizačných dláh u pacientov s craniomandibulárnou dysfunkciou práve pomocou 

tohto zariadenia. Hinton (2007) publikovala využitie prístroja Sonosens® Monitor u vodičov 

a zameriavala sa na pohyblivosť driekovej časti chrbtice. 
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SonoSens® Monitor. Analyzer – užívateľská príručka 
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