
Помагала у рехабилитацији  

Спец.фарм. Звонко Димоски  



Помагала могу бити  

• Стандардна (израђена по стандардним универзалним 
мерама)   

• Индивидуализована (израђена по мери за индивидуалну 
употребу).  

 

Према намени помагала се деле на:  

 

• Превентивно – корективна помагала,  

• Помагала за самозбрињавање  

• Помагала за кретање.   

 



Превентивно – корективна помагала  
 



• Најчешће примењивана превентивно-корективна 
помагала у процесу здравствене неге током 
рехабилитације су мека растеретна помагала.  

 

• У ова помагала убрајају се:  

 разне врсте болничких јастука,  

 ваљци – ролне,  

 подметачи различитог облика и величине.  



Врсте растеретних помагала за кревет и колица и њихове 
карактеристике ( Р. Брадом)  

Врсте  Карактеристике  Предности  Недостаци  

Сунђерасто пуњење – 

комадићи сунђера 

Широка примена Добра стабилност, 

приступачна цена 

Не даје оптимално 

растерећење 

Ливени обликовани 

сунђер 

Широка примена Добра стабилност, лако 

одржавање 

Висока цена, загрева се 

Желатинозна маса Широка примена Добро растерећење, 

лако одржавање, добро 

распоређује топлоту 

Висока цена, није 

погодан за ниске спољне 

температуре 

Обликовани сунђер са 

желатинозним пуњењем 

Дистрибуцију притиска 

при померању 

Стабилан, добро 

растерећење, лако 

одржавање, издржљив 

Висока цена, загрева се 

Пнеуматске ћелије Широка примена Максимално 

растерећење, лако 

одржавање, равномерно 

распоређивање топлоте 

Висока цена, слабија 

стабилност, лако се 

оштети оштрим 

предметима 



Препоруке за коришћење растеретних помагала према 
ризику:  

1. ниски и средњи ризик   -  сунђерасто или силиконско 
пуњење 

2. средњи и високи ризик  - ливени сунђер и желатинозно 
пуњење 

3. врло високи ризик – пнеуматске подлоге или јастуци.  

 



Примери помагала ... 

• Ролне (ваљци) од пенасте гуме са навлаком од природних 
материјала. Користе се за правилно позиционирање 
рамена у пронираном положају, олакшавају дисање и 
обезбеђују удобност.  

• Хармоника или трохантер ролна – за превенцију 
спољашње ротације кукова у супинираном положају, 
осигуравају положај трохантера у средишњој позицији.  

• Мање ролне за одржавање функционалног положаја 
ручног зглоба, шаке и прстију .  

• Штитници од сунђера или крзна за лакат и пету служе за 
растерећење лактова и пета.  

 



Помагала за позиционирање према   
Естер Клајн – Тароли  

• коректан терапијски положај, 

• стабилност ослонца, 

• ефикасно растерећење, 

• боља оријентација и опажање сопственог тела у простору, 

• већа покретљивост болесника,  

• већа самосталност болесника у постељи.   

 



Клајн ролне за позиционирање  



Клајн ролне  



• Клинасти подметачи (Клајн клинови) – за обезбеђење 
бочног положаја од 30 степени. Тања ивица клина иде 
испод карлице и испод торакалног дела кичменог стуба. 
Дају ослонац леђној мускулатури и релаксирају је.  

• Клајн ролне или ваљци различите дужине за супинирани и 
пронирани положај и све модификације бочног положаја. 
Растресито су пуњене комадићима сунђера, и лако се 
прилагођавају облику тела.  

• Полуваљак (полуцилиндар) за растерећење пета, лактова, 
ушију, и др.  

 



Удлаге 

• Удлаге су помоћна превентивна и корективна средства. 

• Могу бити пластичне, гипсане, жичане, дрвене, или од 
бољих материјала.  

• Морају бити обложене, израђују се углавном по мери, 
мада могу бити и стандардне.  

• Такође их делимо на статичке и динамичке.  

• Њихова употреба захтева сталну инспекцију стања коже, 
контролу циркулације и праћење реакције пацијента на 
њихово коришћење.  

 



Помагала за самозбрињавање 

• Помагала за узимање хране,  

• Помагала за  обављање личне хигијене,  

• Помагала за активности свлачења, облачења и обувања, 

• Помагала за дохватање различитих предмета и др.  

 

 



Помагала за шаку  

• Болесници који не могу да контролишу покрете у ручном 
зглобу и шаке, немају активну могућност хвата.  

• За њих се израђује наменско помагало за стабилизацију 
ручног зглоба и фиксацију предмета који се користе: 
прибор за јело, четкица за зубе, прибор за писање, и 
слично.  

• То помагало може бити израђено у облику рукавице, са 
удлагом уметнутом на дорзалној или воларној страни, а у 
дисталном делу има џеп у који се стави жељени предмет.  

• Може се израдити и као манжета којом се фиксира 
прибор у шаци.  

 



Помагала за храњење  

 



• За дохватање одеће, обуће, чарапа, израђује се помагало у 
виду штапа дужине око 70 цм, са штипаљком или кукицом 
на крају.  

 

• За разне кућне активности, за рад на рачунару, за 
коришћење телефона, такође се могу израдити адекватна 
помагала која би омогућила већу самосталност као и 
економску независност болесника.   



Справа за обување чарапа Помагало за чарапе  



Помагало за копчање 
дугмади 

 

 

 

 

Помагало за рајсфешлус  

  
 



Помагала за свакодневни живот 

 



Ортозе  
 



Ортозе су техничка помагала која се апликују споља, на 
одеређене делове тела и користе систем сила, са циљем да 

обезбеде:  

• Смањење бола/нелагодности,  

• Смањење/корекција деформитета,  

• Подршку/потпору ослабљеним или повређеним 
мишићима и лигаментима,  

• Побољшање/компензацију функције,  

• Контролу спастичних мишића,  

• Ограничење обима покрета,  

• Растерећење/имобилизацију захваћених зглобова, 

• Проприцептивну подршку.  

 



Статичке ортозе  

• Користе се са циљем да имобилишу или стабилизују зглоб 
у одређеној позицији, да заштите мишиће од прекомерног 
истезања, да спрече ккнтрактуре, да заштите захваћене 
структуре после хируршких захвата и др.  

• За горње екстремитете: опоненс ортозе, ортозе за 
стабилизацију прстију и ручја, ортозе за тениски лакат.   

• За доње екстремитете: перонеални апарат, функционалне 
и стабилизационе ортозе за колено, стабилизационе 
ортозе за скочни зглоб.  

• Спиналне ортозе: меки и ригидни оковратници, различите 
врсте мидера за корекцију развојних деформитета код 
деце и лумбостати.  

 



Ортозе за горње екстремитете  

 



Ортозе за доње екстремитете 

 



Спиналне ортозе 
 

оковратник         тораколумбални мидер        лумбални мидер   



Динамичке ортозе  

• Помажу функцију или компензују недостатак одређене 
функције.  

• За горње екстремитете користимо на пример ортозу за 
контролу ручја (омогућава екстензију ручја и спречава 
флексију ручја),  

• За доње екстремитете електронске ортозе и апарати за 
ход.   

 



Помагала за кретање 



Помагала за кретање користе пацијенти са  

• Нарушеном статичком или динамичком функцијом доњих 
екстремитета, или код којих је због лечења индиковано 
растерећење доњих екстремитета.  

• У ову групу ортоза спадају штапови, штаке и ходалице, 
које имају основни циљ да побољшају баланс и 
стабилност и да растерете доње екстремитете.  

• Индикације за прописивање помагала за ход су слабост 
доњих екстремитета, бол у доњим екстремитетима, стања 
након повреда доњих екстремитета праћена рестрикцијом 
симетричног оптерећења приликом хода (преломи, 
повреде лигамената, хируршке интервенције). 



• Штап обезбеђује најмање растерећење а ходалица 
омогућава највеће растерећење.  

• У одабиру помагала за ход битна је процена болесника 
(коморбидитет, когниција), кондиција, снага горњих 
екстремитета и мишића трупа болесника.  

• Са вежбама јачања и координације ових мишићних група 
треба започети још преоперативно уколико је реч о 
елективној хируршкој интервенцији, или што пре је 
могуће.  

 



Штап  

• Има само једну контактну тачку са телом и  

• Обезбеђује најмање растерећење у односу на друга 
помагала.  

• Није погодан за пацијенте којима треба веће растерећење 
или већа помоћ при кретању.  

• Носи се на страни незахваћеног екстремитета да би се 
повећала основа ослонца, смањило оптерећење на 
захваћени екстремитет и симулирала физиолошка шема 
хода (при нормалном ходу супротна нога и рука се 
померају истовремено).  



Штап  

• Штап се држи у супротној руци, испред здраве ноге и 
нешто у страну.  

• При ходу слабија нога се покреће истовремено са штапом.  

• Један штап омогућава растерећење од 20 до 25% на 
страни супротној од захваћене.  

• Адекватна дужина штапа подразумева да је рука која 
држи штап савијена у лакту за 25-30 степени (висина 
струка).  

 



Штап                           Штап са ослонцем 

 



Штаке  

• Штаке у односу на штап имају две тачке контакта и 
обезбеђује већу стабилност.  

• Могу се преписати само пацијентима који имају адекватну 
снагу у горњим екстремитетима.  

• Значајна је дужина штака, она мора да буде адекватна, и 
да се пацијент у пазуху не ослања на штаке како би се 
избегла копресивна неуропатија.  

• Потпазушне штаке обезбеђују већу стабилност, и 
омогућавају растерећење до 80% сопствене тежине, за 
разлику од подлакатних или кратких штака.  

 



Подпазушне штаке           Подлакатне штаке  



Ход помоћу штака  

Четворотактни ход 

• Ово је најстабилнији ход помоћу штака. Изводи се 
наизменичним померањем унапред лева штака па десна 
нога, затим десна штака па лева нога. Погодан је код 
лакших повреда екстремитета и када је потребно 
динамично растерећење једне ноге.  

 

Тротактни ход  

• Изводи се тако што пацијент најпре обе штаке помакне 
унапред паралелно, затим искорачи једном па другом 
ногом.  

 



Ход помоћу штака  

Триподни ход 

• Изводи се тако што се помери лева штака напред, па 
десна штака напред, а затим се ноге привлаче клизањем 
по подлози. Или се ход привлачењем може извести тако 
што се обе штаке помере напред истовремено, а ноге 
клизањем примичу. Овакав ход користе параплегичари.  

 

Двотактни ход  

• Изводи се симултаним померањем штака унапред, а онда 
подизањем тела, снагом руку и добацивањем тела до 
штака, клаћењем ногу или пребацивањем ногу испред 
штака.  

 



Ходалице  

• Ходалице су направљене углавном од лаких метала, имају 
рукохвате и четири ноге са гумом на крајевима.  

• Лако се користе, пружају већу сигурност и стабилност у 
поређењу са штакама и штапом.  

• Користе се најчешће у раној фази обуке хода, да би се 
побољшао баланс, и повећала сигурност пре преласка на 
штаке.  

• Недостатак је да обезбеђују спор и неприродан ход.  

 



Ходалице  



Колица (инвалидска)  

• Колица као привремено помагало имају широку примену.  

• Могу да се користе и као трајно помагало код особа са 
телсним инвалидитетом.  

• Избор  колица зависи од здравственог стања, 
функционалног стања, животне доби, фактора окружења и  
материјалних могућности.  

• Према намени: собна колица и колица за спољну 
употребу.  Могу бити фиксна и склопива.  

• Могу се покретати механичким путем, окретањем обруча 
са спољне стране точкова, зашта је потребна снага горњих 
екстремитета или помоћ асистената, а могу бити и на 
електрични погон.  

 



Колица механичка  Колица електромоторна  



Електромоторни скутер Електромоторна колица  



Колица механичка  

високи наслон  
Колица електромоторна 
високи наслон  



Димензије колица 

• Адекватна колица треба да задовоље три права угла: труп-
натколенице, натколенице-потколенице и потколенице-
скочни зглобови.  

• Одговарајуће величине : дечија (мала, средња, велика) и 
колица за одрасле.  

• Висина наслона колица зависи од висине лезије тј 
оштећења.  

• Седиште треба да буде обезбеђено заштитним јастучетом.  

 



Ортопедска обућа и ортопедски улошци  

• Ортопедска обућа представља медицинску обућу 
индивидуално израђену према моделу и калупу, а са 
задатком да изједначи разлику у дужини екстремитета 
(око 3-6цм), да омогући ходање код деформитета и 
болести стопала, и код делимичних ампутација стопала 
или прстију. Оне представљају и саставни део ортоза за 
доње екстремитете.  

• Ортопедски улошци се  користе са циљем да умање 
последице деформитета стопала, да смање притисак на 
одређена места или измене позицију поједних делова 
стопала.  

 



Ортопедске ципеле и улошци  

 



Протезе  



• Протезе су техничка помагала која имају за сврху да 
надоместе недостатак екстремитета или дела 
екстремитета, функционално и естетски. Најчешће се 
примењују након ампутације или код конгениталних или 
развојних аномалија праћених недостатком дела 
екстремитета.  

• По анатомској локализацији протезе се деле на протезе за 
доње екстремитете (протеза за стопало, потколене и 
натколене протезе) и на протезе за горње екстремитете 
(протезе за шаку, подлакатне и надлакатне протезе).  

 



Протезе за горње екстремитете 

 



Протезе за доње екстремитете 

 



Делови протеза  

• Свака протеза се индивидуално израђује и подешава. 
Главни делови протезе су:  

• Контактно лежиште – израђује се индивидуално према 
гипсаном отиску. 

• Делови за суспензију – носиви делови(рамени појас, 
карлични појас, проминенције). 

• Зглобни механизам (механички, пнеуматички, 
хидраулични, компјутеризован). 

• Терминални делови (механички, електрични, пасивни)-
шака, стопална јединица.  

 



Рехабилитација се одвија кроз следеће фазе: 

• препротетска фаза:  

     а)преампутациона – психолошка припрема, лечење бола, 
припрема за операцију; 

     б)постоперативна – превенција компликација 
инактивитета, одржавање обима покрета, одржавање 
мишићне снаге, обука хода, активности свакоденвног 
живота, нега патрљка, бандажирање...; 

• протетска фаза – поступна обука коришћења протезе; 

• постпротетска фаза – професионална реедукација, 
социјална интеграција. 



Асистивне технологије  

• Под асистивним технологијама подразумева се сваки 

производ, део опреме или систем, без обзира на то да ли 

се употребљава у изворном облику, модификован или 

прилагођен, који се користи да би се повећале, одржале 

или побољшале функционалне могућности особа са 

инвалидитетом.  

                                               (Encyclopedia of Disability, 2006)  



Тоалетна помагала  
тоалетна колица                         тоалетна столица  



Тоалетна помагала  
столице за купање  



 
Тоалетна помагала 

наставци  за  WC шољу  

  



Комуникациона помагала  

 



Компјутерска помагала –замене за миша,  

 



Замене за тастатуре  

 



Едукативна помагала  

 



За крај ...  

 


