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V posledních letech bylo v západních zemích zaznamenáno postupné zvyšování přeživších po 

cévní mozkové příhodě, která způsobuje omezení motorické aktivity, dále vede k senzorickým a 

kognitivním poruchám, což vede ke snížení schopnosti vykonávat běžné denní aktivity a zapojení se 

do sociálních a komunitních aktivit. Zlepšení funkcí horních a dolních končetiny po iktu je složitý 

proces a vyžaduje multidisciplinární a multifaktoriální přístupy, které se používají za účelem získání 

maximální nezávislosti a maximální možné míry soběstačnosti. 

Naději na zlepšení výsledků rehabilitace dává používání nových robotických technik, které se 

osvědčily pro zvýšení výkonu motorické aktivity, alespoň u pacientů po iktu, a které byly vyvinuty v 

posledních deseti letech. Jedním z robotických přístrojů pro rehabilitaci ruky je Amadeo. Tento 

přístroj je založený na koncovém efektoru bez exoskeletu, který umožňuje funkční pohybovou terapii 

prstů (I.-V.) a motivační zpětnou vazbu. Poskytuje pasivní, asistovanou, ale i aktivní a také interaktivní 

terapii. 

Cílem práce je prokázat udržitelnost zlepšených funkcí po měsíční intenzivní terapii na 

přístroji Amadeo, i po měsíci od ukončení terapie. Jako zkoumaná resp. ovlivňované funkce byly 

zvoleny rozsah pohybu, svalové síly stisku, funkční motoriky ruky. 

Do této follow up studie, bylo zařazeno 12 pacientů po CMP v chronické fázi. Hodnocení 

zlepšení a udržitelnost bylo otestováno pomocí standardizovaných testů ke zjištění funkční motortiky 

horní končetiny (Jebsen Taylor Hand Function test), svalové síly stisku (Jamar Dynamometr), rozsahu 

pohybu v prstech (Goniometrie) před a po sérii terapií (jeden měsíc, 3x týdně) a poté znova po 

jednom měsíci od ukončení intenzivní terapie. 



Prokazatelný vliv na zlepšení rozsahů pohybů prstů, svalové síly prstů a funkčnosti ruky a 

hlavně, že zlepšení přetrvalo i po měsíci od ukončení terapie, se bohužel nepodařilo prokázat. 

Nicméně dle subjektivních názorů účastníků této studie lze použití přístroje Amadeo v roboticky 

asistované terapii ruky horní končetiny pacientů po CMP v chronické fázi shrnout, jako explicitně 

vizualizovanou motivační zpětnou vazbu, kterou pacienti hodnotí velmi pozitivně. 

 

 

 

 

 


