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Abstrakt  
 
Stomatologické výkony vyžadujú dlhodobú 
statickú záťaž pri ktorej sa menia podmienky 
zaťaženia podporno-pohybového systému. 
Diagnostický systém k dynamickej analýze 
držania tela – SonoSens® Monitor sa využíva na 
zistenie držania tela a jednotlivých pohybových 
segmentov pri pohybe alebo pracovnej činnosti. 
Umožňuje vykonávať meranie pri plnej 
pohyblivosti vyšetrovaného. 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 vpravo u 25% 
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% 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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Výsledky dynamickej analýzy držania tela a pohybu  

The results of dynamic analysis of posture and movement 

   

 


