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Anotácia:
Adaptívny ovládač na využívanie herného prostredia pri
pohybovej aktivite chronických pacientov pozostáva z centrálneho ovládača (1), ktorý je stabilizovaný pružinovým
systémom (2) do konzoly (3), ktorá je spojená cez nastaviteľný adaptér (4) s nosičom (5) centrálneho ovládača, ktorý
je spojený s čelom (13) postele pri nohách ležiaceho pacienta alebo s podlahou (14) pri nohách sediaceho pacienta, ďalej pozostáva zo sekundárneho ovládača (11), ktorý je
upevnený do opierky (12) postele alebo opierky kresla (15),
ďalej zo systému prenosu signálov (6), z počítačovej/hernej
jednotky (7) a z audiovizuálnej jednotky (8), pričom centrálny ovládač (1) je vybavený vnútorným snímačom (9)
tlakových/ťahových síl a pružinový systém (2) je vybavený
vonkajšími snímačmi (10) tlakových/ťahových síl vznikajúcich pri pohybovej aktivite dolných končatín pacienta.
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Vynález sa týka adaptívneho ovládača pre využitie herného prostredia v pohybovej aktivite chronických
pacientov, ktorý umožňuje pacientom vykonávať pohybovú aktivitu počas podávania liečby a ktorý umožňuje hodnotiť úroveň silových schopností dolných končatín pacienta. Vynález je vybavený stabilizačnými, tlakovými/ťahovými snímacími, signalizačnými a audio-vizuálnymi prvkami. Vynález je tiež vybavený hernou/počítačovou jednotkou a systémom prenosu signálov medzi jednotlivými snímacími, procesujúcimi a
riadiacimi prvkami. Vynález je určený na fyzické zaťažovanie chronických pacientov rôzneho veku a telesnej
stavby, počas liečby v ľahu, alebo v sede, a je určený pre hodnotenie úrovne silových schopností pacientov
v prostredí zdravotníckych zariadení.
Doterajší stav techniky
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Pravidelná a primeraná pohybová aktivita je dôležitá pre udržiavanie a rozvoj funkcií pohybového aparátu, čo platí nielen pre zdravú populáciu, ale aj pre chronických pacientov s nefrologickými a onkologickými
ochoreniami (Shephard, 1990; Johansen, 2007). V týchto skupinách chronických pacientov môže mať pohybová aktivita charakter inter-, alebo intra- terapeutický a môže byť vykonávaná pod odborným dohľadom
špecializovaného pracovníka (napr. fyzioterapeuta), alebo samostatne v ko mpetencii pacienta (Smart a kol.
2013; Molsted a kol. 2019; Buffart a kol. 2017; Hageman a kol. 2018). Aktuálne poznatky poukazujú na vyššiu efektivitu vykonávania pohybovej aktivity intra-terapeutického charakteru, pod dohľadom špecialistu
(Fang a kol. 2019, Feger a kol., 2015). Intra-terapeutická pohybová aktivita, pod dozorom špecialistu, zabezpečuje dostatočnú bezpečnosť a motiváciu pacientov pre vykonávanie pohybových aktivít. Pre udržovanie a
rozvoj motorických funkcií sa intra-terapeutická pohybová aktivita ukazuje ako zvlášť významná v prípadoch
pacientov, ktorí podstupujú dialyzačnú a/alebo chemoterapeutickú liečbu (Smart a kol. 2013; Molsted a kol.
2019; Buffart a kol. 2017; Thomas a kol. 2019). Napriek týmto poznatkom, je využívanie intra -terapeutickej
pohybovej aktivity medzi chronickými pacientmi zriedkavé. Medzi hlavné bariéry pre vykonávanie pohybovej aktivity počas liečby patrí absencia dostupného technologického vybavenia a súvisiace nároky na personálne kapacity a finančné zdroje zdravotníckych zariadení (Jhamb a kol. 2016; Santa Mina a kol. 2015).
V rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti nie sú vytvorené personálne kapacity a ani materiálno technologické kapacity pre uplatnenie špecialistov potrebných pre edukáciu, kontrolu a podporu p acienta počas intra-terapeutickej pohybovej aktivity. Z týchto dôvodov je, v celosvetovom meradle, využívanie pohybovej aktivity počas liečby chronických pacientov len zriedkavým, nesystematickým javom. Uvedené bariéry
a limitácie sú dôvodom pre vytvorenie nového vynálezu, umožňujúceho edukáciu, kontrolu a podporu vykonávania pohybovej aktivity počas liečebného procesu chronických pacientov (zvlášť pacientov počas dialyzačnej a chemoterapeutickej liečby) a to tak, aby z dlhodobého časového hľadiska počas ap likácie pohybovej
aktivity prostredníctvom nášho vynálezu nedochádzalo k významnému zvyšovaniu nárokov na p ersonálne
kapacity, materiálno-technologické a finančné zdroje.
Existujúci stav techniky a poznatkov v oblasti informačných technológií dohromady vyt várajú potenciál
pre vývoj a využitie nových technológií pre zvyšovanie pohybovej aktívnosti chronických pacientov počas
liečby (McAdams-DeMarco a kol. 2017, Segura-Ortí a kol. 2019a, Tate a kol. 2015; Timmerman a kol.
2016). Stav techniky dokumentujeme patentovou prihláškou č. 84-2006, v ktorej je popisovaný vynález s názvom „Posilňovací joystick – power joystick“. Uvedený vynález sa týka posilňovacieho zariadenia, pomocou
ktorého je možné ovládať a riadiť počítačové hry. Zariadenie je navrhnuté tak, že ak chce užívateľ sediaci na
sedacej časti zariadenia uviesť dej počítačovej hry dopredu, alebo dozadu, musí tlakom nôh na nožný pedál
prekonať odpor pružín a meniť polohu nožného pedálu. Pri takejto zmene polohy nožného pedálu sa aktivuje
spínač a dochádza k riadeniu deja hry. Pri tlaku na nožné pedále sa dej hry odohráva dopredu a naopak pri
uvoľnení tlaku sa dej hry odohráva dozadu. Na zmeny smeru deja počítačovej hry smerom doprava a doľava
slúžia ručné ovládacie páky. Ak chce užívateľ dosiahnuť zmenu smeru deja počítačovej hry doprava, musí
rukami pritiahnuť ovládacie páky smerom k svojmu telu (smerom vzad), pričom prekonáva odpor pružiny a
zmena polohy ručných ovládacích pák aktivuje spínač do polohy potrebnej pre zmenu smeru deja hry doprava. Ak chce užívateľ dosiahnuť zmenu smeru deja počítačovej hry doľava, musí rukami zatlačiť ručné ovládacie páky smerom od svojho tela (smerom vpred), pričom prekoná odpor pružiny a zmena polohy ručných
ovládacích pák aktivuje spínač do polohy potrebnej pre zmenu smeru deja hry doľava. Uvedené technické
riešenie vyžaduje pohybovú aktivitu oboch horných končatín a umožňuje zadávanie príkazov pre ovládanie
herného prostredia iba vo forme orientácie v štyroch smeroch pohybu deja hry. Uvedené technické riešenie
má viacero prekážok pre využitie zariadenia pre pohybovú aktivitu chronických pacientov počas dialyzačnej
a chemoterapeutickej liečby. Počas priebehu dialyzačnej a chemoterapeutickej liečby je často nutné, aby pacient udržiaval jednu hornú končatinu, v ktorej má zavedený prístup pre podávanie liečby v pohybovom pokoji. V týchto prípadoch je aplikabilita uvedeného vynálezu v praxi obmedzená. Na viac, pre plnohodnotné
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riadenie herného prostredia, používaného v moderných herných aplikácii/programoch, je potrebné vytvárať
viacero simultánne zadávaných signálov (napr. pre aktiváciu špeciálnych funkcií, pre ovládanie pohľadu a
projekcie pohybu v 3D hernom prostredí a podobne), čo podľa technického popisu a funkcií uvedeného vynálezu nie je možné. Z uvedených dôvodov nie je technické riešenie, tak ako je popísané, dobre a bezpečne
využiteľné pre pohybové aktivity chronických pacientov (zvlášť dialyzovaných a chemoterapeutických pacientov) počas podávania liečby.
Zaregistrované a uskutočnené technické riešenia v oblasti prepojenia IT technológii, ich poznatkov v oblasti adaptabilných technológií a možností využitia herného prostredia pre pohybové aktivity počas hemodialyzačnej liečby sú limitovane na dve technické riešenia. Vo vedeckej štúdii, ktorú publikovali Eva Segura Ortí a kolektív z CEU University vo Valencii autorka popisuje technické riešenie, ktoré využíva kamerové
snímanie pohybu dolných končatín a ručný ovládač Nintento Wii™ (Nintendo, Kyoto, Japonsko) pre riadenie herného prostredia pre potreby pohybovej aktivity pacientov počas dialýzy (Segura-Ortí a kol. 2019b).
V technickom riešení je kamerou zaznamenaná pohybová aktivita dialyzovaných pacientov transformovaná
do signálu určeného pre riadenie herného prostredia. V inej vedeckej štúdii, ktorej protokol publikovali
Abudullah Hamad a kolektív z Baylor Medical College, autor popisuje technické riešenie, ktoré využíva lokálne, dotykové senzory aktivácie svalov dolných končatín pre riadenie herného prostredia (Hamad a kol.
2019). Obe technické riešenia sú charakteristické tým, že využívajú vizuálne a mechanické zaznamenávanie
aktívneho pohybu dolných končatín pre riadenie herného prostredia.
Zaregistrované a uskutočnené technické riešenia v oblasti prepojenia IT technológii, ich poznatkov v oblasti adaptabilných technológií a možností využitia herného prostredia pre pohybové aktivity pacientov počas
chemoterapeutickej liečby sú limitované na tri technické riešenia. Prvé technické riešenie pre pohybovú aktivitu počas chemoterapie bolo popísané v rámci výskumnej štúdie InterACTIV. V technickom riešení autori
Patrick Jahn a kolektív z University Hospital Halle popisujú technické riešenie, využívajúce kamerové snímanie pohybu pacienta a zapojenie ručného ovládača Nintendo Wii™ (Nintendo, Kyoto, Japonsko) pre riadenie herného prostredia (Jahn a kol. 2012). Druhé technické riešenie uverejnené v štúdii od Susan Schneider
a kolektívu z Duke University School of Nursing v Dunheme využíva technológiu virtuálneho zobrazovania
Sony Glasstron™ PLM – S700 (Nintendo, Kyoto, Japonsko) a zapojenie ručného ovládača pre zadávanie
signálov pre ovládanie herného prostredia (Schneider a kol. 2003). Tretie technické riešenie od Kenji Tsuda a
kolektívu využíva snímač pohybovej aktivity dolných končatín Wii Balance Board™ (Nintendo, Kyoto, Japonsko) počas chemoterapeutickej liečby (Tsuda a kol. 2016). Pri aplikácii tohto technického riešenia v prostredí klinickej starostlivosti sa však nepreukázala dostatočná účinnosť na pohybové funkcie a na svalovú silu
dolných končatín. Nepreukáznosť účinnosti technického riešenia na úroveň svalovej sily pacientov si vysvetľujeme tým, že pri uvedených technických riešeniach absentuje súčasť zariadenia, ktorá by umožňovala počas intra-terapeutického zaťažovania pohybového aparátu bezpečne vykonávať intenzívne svalové ko ntrakcie
dolných končatín v rôznych smeroch. Zároveň u všetkých uvedených technických riešení absentuje možnosť
regulovať intenzitu svalovej kontrakcie potrebnej pre zopnutie snímača pohybu tak, aby dochádzalo k účinnému zaťažovaniu neuro-muskulárneho systému počas dialyzačnej a chemoterapeutickej liečby. Z tohto dôvodu je potrebné navrhnúť technické riešenie adaptívneho ovládača, ktoré umožní vykonávať pohybové aktivity dolných končatín v rôznych smeroch a rôzneho rozsahu intenzity svalovej kontrakcie, vyu žiteľné pre
riadenie herného prostredia počas liečby chronických pacientov podstupujúcich dialyzačnú a chemoterapeutickú liečbu.
Pre pohybovú aktivitu chronických pacientov s inými (kardiologickými, endokrinnými, kognitívnymi)
ochoreniami, ako sú onkologické a nefrologické ochorenia, existuje viacero príkladov využitia komerčne dostupných technických riešení pre riadenie herného prostredia pohybovou aktivitou počas liečby (Lin a kol.
2019, van Beek a kol. 2019, Stojan a kol. 2019). Tieto technické riešenia využívajú pre zaznamenávanie pohybovej aktivity pacienta buď kamerové snímače (Nintendo Wii™, Microsoft XBOX Kinect™), tlakové
snímače (Dance Dance Revolution™, Dividat Senso Step Plate™), alebo štandardizované, komerčné dostupné ovládače pre herné konzoly a počítačové zostavy. Uvedené technické riešenia sú z hľadiska praktického
využitia a bezpečnosti pre aplikáciu pohybovej aktivity počas priebehu hemodialýzy a chemoterapie pacienta
nevyužiteľné. Uvedené technické riešenia vyžadujú, aby pacient vykonával pohybové aktivity pre riadenie
herného prostredia v stoji, čo pri podávaní dialyzačnej a chemoterapeutickej liečby nie je možné dodržať
z bezpečnostných a procedurálnych dôvodov. Takýto pacienti totiž musia byť počas podávania liečby stabilne ležiaci na posteli, alebo stabilne usadený v kresle, tak aby nehrozilo poškodenie ich cievneho/liečebného
prístupu, poškodenie cievneho/liečebného prístupu je pre pacienta závažná komplikácia, ktorá znižuje kvalitu
liečby, ohrozuje zdravie a v krajnom prípade aj život pacienta. V prípade uvedených technických riešení vo
forme štandardizovaných ovládačov snímajúcich aktivitu horných končatín, je potrebné aktívne zapojenie
pohybovej aktivity oboch horných končatín. Táto požiadavka je významnou bariérou pre využitie v skup inách pacientov počas dialyzačnej a chemoterapeutickej liečby. Dôvodom je fakt, že počas prijímania dialyzačnej a chemoterapeutickej liečby väčšina pacientov môže bezpečne používať iba jednu hornú končatinu,
pričom druhú hornú končatinu musí udržiavať v po hybovom pokoji, alebo vo vynútenej polohe tak, aby lie-
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čebný proces prebiehal účinne. Z dôvodu opísaných obmedzení a nedostatkov existujúcich technických riešení, vznikol návrh nového technického riešenia – adaptívneho ovládača pre využitie herného prostred ia
v pohybovej aktivite chronických pacientov, zvlášť pre tých pacientov, ktorí podstupujú dialyzačnú a/alebo
chemoterapeutickú liečbu. Technické riešenie je využiteľné aj pre pacientov s inými ochoreniami, ktorí sú
počas liečby nútení zotrvávať v ľahu, alebo v sede, alebo pre tých pacientov, ktorí môžu z rôznych dôvodov
pri pohybovej aktivite využívať iba jednu hornú končatinu (napr. amputácia, imobilizácia a pod.).
Pre hodnotenie úrovne pohybových schopností pacientov sa štandardne využívajú postupy a príst ro je u rčené pre vykonávanie biomechanických analýz, schopné zaznamenávať a vyhodnocovať kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele počas pohybu, alebo pri udržiavaní polohy (Baltzopoulos a kol. 1989). Z hľadiska validity a reliability hodnotenia úrovne silových schopností je najpresnejším a najspoľahlivejším meracím zariadením počítačom-riadený izokinetický dynamometer (Whinton a kol. 2018). Využitie tejto metódy pre hodnotenie úrovne silových schopností chronických pacientov (zvlášť tých, ktorý podstupujú dialyzačnú a chemoterapeutickú liečbu) je značne problematické, pretože vyžaduje štandardizované podmienky meraní a vykonanie pod dohľadom zaškoleného examinátora. Na viac zariadenia pre počítačom-riadenú dynamometriu
nie sú z konštrukčného hľadiska uspôsobené a dostatočne bezpečné pre posudzovanie svalových funkcií
chronických pacientov. Bez aplikácie špeciálnych bezpečnostných prvkov a postupov môže štandardizovaný
postup hodnotenia úrovne silových schopností vytvárať pre chronických pacientov zdravotné riziká. Altern atívnou metódou posudzovania úrovne silových schopností je metóda ručnej dynamometrie. Metóda využíva
prenosné zariadenie určené pre meranie pôsobiacich síl, ktoré je počas merania stabilizované rukou examinátora, a/alebo doplnkovým konštrukčným zariadením – nastaviteľným stabilizátorom. Metóda ručnej dynamometrie pre potreby hodnotenia úrovne silových schopností preukázala vysokú mieru validity aj reliability
meraní (Stark a kol. 2011, Chamorro a kol. 2017). Avšak pre dosiahnutie vysokej presn osti a spoľahlivosti
merania s ručným dynamometrom je potrebné dôkladné dodržovanie meracieho protokolu zo strany examinátora, zvlášť pri lokalizácii meracích plôch na tele pacienta a pri stabilizácii ručného dynamometru počas
priebehu meraní (Mertiplay a kol. 2015). Preto je potrebne vytvoriť nové, komplexné technické riešenie, ktoré zvýši spoľahlivosť, presnosť a bezpečnosť meraní a zníži nároky na examinátora pri posudzovaní silových
schopností chronických pacientov.
Podstata technického riešenia
Súbor vyššie uvedených nedostatkov existujúcich zariadení využívaných pre pohybovú aktivitu chronických pacientov počas liečby a pre hodnotenie úrovne ich silových schopností sú v podstatnej miere odstrán ené technickým riešením adaptívneho ovládača pre vyu žitie herného prostredia v pohybovej aktivite chronických pacientov podľa vynálezu. Podstata adaptívneho ovládača spočíva vo vytvorení prostredia, ktoré umožňuje chronickým pacientom počas podávania liečby bezpečnou pohybovou aktivitou vytvárať signály potrebné pre plnohodnotné riadenie herného prostredia. Zároveň je podstatou adaptívneho ovládača vytvorenie
nástroja pre hodnotenie úrovne silových schopností, ktorý je spoľahlivý, presný a bezpečný pre chronických
pacientov.
Adaptívny ovládač pre využívanie herného prostredia pri pohybovej aktivite chronických pacientov pozostáva z centrálneho ovládača, ktorý je stabilizovaný pružinovým systémom do konzoly centrálneho ovládača, ktorá je spojená cez nastaviteľný adaptér s nosičom centrálneho ovládača, ktorý je spojený s čelom postele pri nohách ležiaceho pacienta, alebo s podlahou pri nohách sediaceho pacienta, zo sekundárneho ovládača, ktorý je upevnený do opierky postele, alebo opierky kresla, zo systému prenosu signálov, z počítačovej/hernej jednotky a z audio vizuálnej jednotky. Centrálny ovládač je vybavený vnútorným snímačom tlakových/ťahových síl a pružinový systém je vybavený vonkajšími snímačmi tlakových/ťahových síl vznikajúcich pri pohybovej aktivite dolných končatín pacienta. Súčasťou vynálezu je sys tém prenosu signálov spájajúci vnútorný snímač tlakových/ťahových síl, vonkajšie snímače tlakových/ťahových síl, sekundárny ovládač, počítačovú/hernú jednotku a audio-vizuálnu jednotku. Počítačová/herná jednotka obsahuje RAM a ROM
pamäte, klopné obvody, posuvné a pamäťové registre, multiplexry, logické hradlá, veľkokapacitné pamäte,
integrované obvody a konfigurovateľné hradlové polia. Pre účinný prenos tlakových a ťahových síl pri pohybovej aktivite pacienta je centrálny ovládač vybavený oporami dolných ko nčatín.
Vynález je tvorený centrálnym ovládačom, ktorý je stabilizovaný do konzoly centrálneho ovládača pružinovým systémom. Pružinový systém je vybavený vonkajšími snímačmi tlakových/ťahových síl, ktoré zaznamenávajú smer pôsobiacich tlakových/ťahových síl v osiach x a y počas pohybu dolných končatín pacienta. Centrálny ovládač je vybavený vnútorným snímačom tlakových/ťahových síl, ktorý zaznamenáva veľkosť
pôsobiacich tlakových/ťahových síl v osi z počas pohybu dolných končatín pacienta. Pre plnohodnotné ov ládanie herných aplikácii/programov, s využitím štandardne používaných ovládačov herného prostredia (ako
napr. herný joystick, počítačová klávesnica a optická myš a podobne), je potrebná pohybová aktivita oboch
horných končatín. Centrálny ovládač v svojom technickom riešení nahrádza činnosť jednej hornej končatiny,
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ktorá musí byť často počas liečebného procesu chronických pacientov inaktívna, z dôvodu. zavedených cievnych prístupov pre dialýzu, alebo z dôvodu zavedenia prístupov pre podávanie liečiv. Druh á horná končatina,
ktorá sa nevyužíva pre podávanie liečby využíva sekundárny ovládač. Sekundárny ovládač je schopný snímať pohybovú aktivitu jednej hornej končatiny a vytvárať súbor signálov potrebných pre riadenie herného
prostredia. Spojením a synchronizáciou signálov z vnútorného a vonkajších snímačov tlakových/ťahových síl
a sekundárneho ovládača je pacientovi umožnené plnohodnotné ovládanie funkcií herného prostredia. Pohyb
oboch dolných končatín a jednej hornej končatiny pre vytváranie signálu je možné vykonávať bezpečne počas liečby, ako v polohe pacienta v sede, tak aj v polohe pacienta v ľahu na chrbte. Signály z vnútorného a
vonkajších snímačov tlakových/ťahových síl a sekundárneho ovládača sú prenášané systémom prenosu signálov do hernej/počítačovej jednotky. Herná/počítačová jednotka je schopná využívať komerčné, ale aj individualizované herné aplikácie/programy pre generovanie audio -vizuálneho výstupu. Tento výstup umožňuje
zábavné a pútavé prežívanie herného prostredia priamo počas liečby, čím podporuje a motivuje chronických
pacientov k pohybovej aktivite počas podávania liečby.
Vynález je vybavený vnútorným snímačom tlakových/ťahových síl a vonkajšími snímačmi tlakových/ťahových síl, ktoré umožňujú zaznamenávať a vyhodnocovať veľkosť a smer pô sobiacich tlakových/ťahových síl počas pohybu dolných končatín pacienta. Táto funkcia umožňuje pomocou zariadenia vykonať hodnotenie úrovne silových schopností dolných končatín chronických pacientov v prostredí zdravotníckych zariadení.
Vo variante pre ležiacich pacientov je technické riešenie adaptívneho ovládača uspôsobené tak, aby bolo
možné centrálny ovládač upevniť k čelu postele pri nohách pacienta a aby tak bolo umožnené pacientovi pohodlne a bezpečne vykonávať pohybovú aktivitu dolných končatín poča s podávania liečby v polohe v ľahu
na chrbte. Vo variante pre sediacich pacientov je technické riešenie adaptívneho ovládača uspôsobené tak,
aby bolo možné centrálny ovládač upevniť k podlahe pri nohách pacienta a aby bolo umožnené chronickému
pacientovi pohodlne a bezpečne vykonávať pohybovú aktivitu dolných končatín počas podávania liečby v sede.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Zostava adaptívneho ovládača pre využitie herného prostredia v pohybovej aktivite chronických pacientov je zobrazená na priložených výkresoch. Rozmiestnenie jednotlivých prvkov a súčastí adaptívneho ovládača pre ležiacich pacientov je znázornené na obrázko ch č. 1 až 3 (pohľad sprava – obr. 1, pohľad zozadu –
obr. 2, pohľad zhora – obr. 3). Rozmiestnenie jednotlivých prvkov a súčastí adaptívneho ovládača pre sediacich pacientov je znázornené na obrázkoch č. 4 až 6 (pohľad sprava – obr. 4, pohľad zozadu – obr. 5, pohľad
zhora – obr. 6).
Príklady uskutočnenia
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Rozumie sa, že jednotlivé príklady uskutočnenia sú uvedené na ilustráciu praktickej využiteľnosti technického riešenia a nie ako ich obmedzenia. Odborníci poznajúci stav techniky nájdu, alebo budú schop ní
zistiť, s použitím nie viac ako rutinného experimentovania, mnoho ekvivalentom k špecifikácii uskutočnenia
vynálezu, ktoré tu nebudú explicitne popísané. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich
patentových nárokov. Pre odborníkov znalých stavu techniky nemôže byť problémom topologická a biomechanická modifikácia, vrátane potrebného dimenzovania, voľby materiálov a konštrukčného usporiadania,
preto tieto znaky neboli detailne riešené.
Príklad č. 1
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia vynálezu je opísané základné konštrukčné riešenie adaptívneho ovládača pre využitie herného prostredia v pohybovej aktivite chronických (najmä dialyzovaných a
chemoterapeutických) pacientov v maximálnej funkčnej zostave. Popis konštrukčného riešenia je znázornený
na obrázku č. 1. V tomto príklade je hlavným prvkom centrálny ovládač 1, ktorý je tvorený deformovateľnou
pologuľou, ktorá môže byť vyhotovená z rôznych materiálov, avšak pre jej funkčnosť je dôležité, aby jej základňa bola tvorená z pevného materiálu okrúhleho, alebo oválneho pôdorysu, a aby dotyková časť pologule
bola tvorená z pružného, deformovateľného a pevného materiálu. Spojenie základne a dotykovej časti musí
byť vzduchotesné do takej miery, aby po natlakovaní vzduchom udržovala pologuľa trvalo svoj tvar a pod
dlhodobým pôsobením vonkajších síl vo forme tlaku a ťahu dolných končatín pacienta nestrácala schopnosť
pružnej deformácie. Pre účinný prenos tlakových a ťahových síl z dolných končatín na dotykovú plochu centrálneho ovládača 1 sú na dotykovej ploche umiestnené opory 16 dolných končatín. Tie slúžia pre stabilizáciu
polohy dolných končatín počas pohybovej aktivity a pre účinný prenos pôsobiacich síl na dotykovú plochu
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centrálneho ovládača 1. Vlastnosti a funkcie centrálneho ovládača 1 a opôr 16 dolných končatín umožňujú
vykonávať pohybovú aktivitu dolných končatín, pri ktorej pacient excentrickou, alebo koncentrickou svalovou kontrakciou dolných končatín generuje tlakové, alebo ťahové sily, ktoré sú prenášané na centrálny ovládač 1. Centrálny ovládač 1 je cez spojenia s pružinovým systémom 2, s konzolou 3 centrálneho ovládača,
s nastaviteľným adaptérom 4 a s nosičom 5 centrálneho ovládača pripevnený k čelu 13 postele pri nohách ležiaceho pacienta. Nastaviteľný adaptér 4 umožňuje upravov ať pozíciu centrálneho ovládača 1 tak, aby sa zachovalo účinné ovládanie herného prostredia pri odlišných antropometrických charakteristikách pacientov,
zvlášť u pacientov s malou telesnou výškou a s malou dĺžkou dolných končatín a vo svojej základnej funkcii
umožňuje prispôsobiť vzdialenosť medzi centrálnym ovládačom 1 a dolnými končatinami pacienta. Tento
prvok je tvorený štyrmi nastaviteľným ramenami, ktoré sú pevne spojené na jednom konci s konzolou 3 centrálneho ovládača a s nosičom 5 centrálneho ovládača na druhom konci. Rovnomerným skracovaním, alebo
predlžovaním dĺžky všetkých štyroch ramien je umožnené vzďaľovať, alebo približovať pozíciu centrálneho
ovládača 1, tak ako to vyžadujú antropometrické charakteristiky pacienta.
Pre zaznamenávanie zmien pôsobiacich tlakových a ťahových síl pri pohybovej aktivite pacienta je centrálny ovládač 1 vybavený vnútorným snímačom 9 tlakových/ťahových síl. Vnútorný snímač 9 tlakových/ťahových síl pevne ukotvený vo vnútri pologule je schopný v reálnom čase merať a za znamenávať veľkosti pôsobiacich síl. Vnútorným snímačom 9 zaznamenané zmeny v tlaku a ťahu sú kódované do signálu
určeného pre aktiváciu, alebo deaktiváciu funkcií potrebných pre riadenie predmetu, alebo deja herného programu/aplikácie a sú systémom 6 prenosu signálov vedené do počítačovej/hernej jednotky 7. Vonkajšie snímače 10 tlakových/ťahových síl umiestnené v pružinovom systéme 2 sú schopné v reálnom čase zaznamenávať zmeny v smere pôsobiacich tlakových a ťahových síl. Pružinový systém 2 je tvorený sús tavou pružín,
ktoré sú na jednej strane spojené s centrálnym ovládačom 1 a na strane druhej s konzolou 3 centrálneho ovládača tak, že pacient je schopný pohybom dolných končatín vychýliť pozíciu centrálneho ovládača 1 smerom
hore, dole, doprava alebo doľava. Pri takomto vychýlení dochádza k spínaniu vonkajších snímačov 10 tlakových/ťahových síl, ktoré vytvárajú signál. Tento signál je následne systémom 6 prenosu signálov vedený do
počítačovej/hernej jednotky 7, kde je kódovaný do signálov určených pre zadávanie príkazov o typoch zmien
smeru predmetu, alebo deja herného programu/aplikácie. Tým je objasnený spôsob, akým pacient pohybom
dolných končatín spúšťa, alebo zastavuje a usmerňuje pohyb predmetu, alebo dej herného programu/aplikácie.
Pre umožnenie ovládania 3D herného prostredia je nutné okrem vyššie uvedených dvoch signálov doplniť
systém ovládania herného prostredia o tretí signál, určujúci zmenu pohľadu pri pohybe predmetu, alebo deja
herného programu/aplikácie k čomu slúži sekundárny ovládač 11. V príklade uskutočnenia č. 1 je sekundárnym ovládačom 11 pákový ovládač, ktorý je ukotvený do opierky 12 postele a umožňuje ovládanie pohľadu
v 3D hernom prostredí formou pohybovej aktivity jednej hornej končatiny, ktorá nie je využívaná pre podávanie liečby. Pohybom pákového ovládača smerom dopredu, dozadu, doprava a doľava je pacient schopný
tvoriť signál pre zmeny pohľadu v rámci funkcií 3D herného prostredia. Pákový ovládač je ďalej doplnený
v prednej časti sériou tlačidiel, ktorými je možné počas ovládania pákového ovládača stláčať/aktivovať, alebo
uvoľňovať/deaktivovať ďalšie funkcie potrebné pre plnohodnotné ovládanie herného prostredia. Herná/počítačová jednotka 7 môže byť tvorená komerčnou hernou konzolou, alebo osobným počítačom, alebo
inou alternatívnou hardvérovou jednotkou, schopnou aktivovať a operovať herné aplikácie/programy uložené
na softvérových nosičoch. Hlavnou funkciou hernej/počítačovej jednotky 7 je prijímanie signálov z vnútorného snímača 9 tlakových/ťahových síl, vonkajších snímačov 10 tlakových/ťahových síl a sekundárneho
ovládača 11 na základe ktorých herná/počítačová jednotka 7 riadi predmet, alebo dej herného prostredia a vytvára audio-vizuálne výstupy. Hernou/počítačovou jednotkou 7 vytvorené audio -vizuálne výstupy sú systémom 6 prenosu signálov prenášané do audio-vizuálnej jednotky 8, ktorej funkciou je zobrazovať a reprodukovať obrazové a zvukové výstupy pre pacienta.
Príklad č. 2
Adaptívny ovládač pre využitie herného prostredia v pohybovej aktivite chronických pacientov popísaný
v príklade uskutočnenia č. 1 je možné upraviť tak, aby sa zachovalo účinné ovládanie herného prostredia aj
v prípadoch, kedy je liečebný proces chronického pacienta vykonávaný v sede. V príklade uskutočnenia č. 1
sú popísané funkcie a stavba vynálezu pre prípady, kedy je liečebný proces chronického pacienta vykonávaný v polohe v ľahu na chrbte.
V príklade uskutočnenia č. 2 sa úpravou rozmiestnenia jednotlivých prvkov vynálezu docieli to, že účinné
ovládanie predmetu, alebo deja herného prostredia bude možné aj v prípade, že je pacientovi podávaná liečba
v sede. Popis konštrukčného riešenia je znázornený na obrázku č. 4.
V príklade uskutočnenia č. 2 sú funkcie centrálneho ovládača 1, pružinového systému 2, konzoly 3 centrálneho ovládača, nosiča 5 centrálneho ovládača 1, sekundárneho ovládača 11, systému 6 prenosu signálov,
počítačovej/hernej jednotky 7 a audio-vizuálnej jednotky 8 totožné s funkciami uvedenými v príklade usku-
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točnenia č. 1. Rozhodujúcou odlišnosťou je konštrukčné rozmiestnenie centrálneho ovládača 1 a sekundárneho ovládača 11.
V príklade uskutočnenia č. 2 je centrálny ovládač 1 stabilizovaný cez pružinový systém 2 do konzoly 3
centrálneho ovládača, ktorá je spojená s nosičom 5 centrálneho ovládača, ktorý slúži na pevné ukotvenie celého aparátu do podlahy 14 pri nohách sediaceho pacienta. V príklade uskutočnenia č. 2 je sekundárny ovládač 11 ukotvený do opierky kresla 15.
Priemyselná využiteľnosť

10

15

Technické riešenie je určené pre organizáciu a aplikáciu pohybovej aktivity pre chronických pa cientov
počas liečebného procesu, zvlášť tým pacientom, ktorým je liečba podávaná cez cievny/liečebný prístup zavedený na jednej z horných končatín (napr. dialyzovaní pacienti, chemoterapeutickí pacienti a podobne). Vynález je určený aj iným pacientom, ktorí sú počas liečby nútení zotrvávať v ľahu, alebo v sede, alebo pre tých
pacientov, ktorí môžu z rôznych dôvodov pri pohybovej aktivite využívať iba jednu hornú končatinu (napr.
amputácia, imobilizácia a podobne). Funkcie a konštrukčné riešenie vynálezu mô že nájsť využiteľnosť pri
príprave a implementácii pohybových intervencií, pri rehabilitačných a rekondičných cvičeniach a pri hodnotení úrovne silových schopností dolných končatín pacientov.
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1. Adaptívny ovládač pre využívanie herného prostredia pri pohybovej aktivite chronických pacientov,
ktorý pozostáva z centrálneho ovládača (1), ktorý je stabilizovaný pružinovým systémom (2) do konzoly (3)
centrálneho ovládača, ktorá je spojená cez nastaviteľný adaptér (4) s nosičom (5) centrálneho ovládača, ktorý
je spojený s čelom (13) postele pri nohách ležiaceho pacienta alebo s podlahou (14) pri nohách sediaceho pacienta, ďalej pozostáva, zo sekundárneho ovládača (11), ktorý je upevnený do opierky (12) postele alebo
opierky kresla (15), ďalej zo systému prenosu signálov (6), z počítačovej/hernej jednotky (7) a z audio vizuálnej jednotky (8), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že centrálny ovládač (1) je vybavený vnútorným
snímačom (9) tlakových/ťahových síl a pružinový systém (2) je vybavený vonkajšími snímačmi (10) tlakových/ťahových síl vznikajúcich pri pohybovej aktivite dolných končatín pacienta.
2. Adaptívny ovládač pre využívanie herného prostredia pri pohybovej aktivite chronických pacientov
podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že jeho súčasťou je systém (6) prenosu signálov spájajúci vnútorný snímač (9) tlakových/ťahových síl, vonkajšie snímače (10) tlakových/ťahových síl, sekundárny
ovládač (11), počítačovú/hernú jednotkou (7) a audio-vizuálnu jednotku (8).
3. Adaptívny ovládač pre využívanie herného prostredia pri pohybovej aktivite chronických pacientov
podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že počítačová/herná jednotka (7) obsahuje RAM a
ROM pamäte, klopné obvody, posuvné a pamäťové registre, multiplexry, logické hradlá, veľkokapacitné
pamäte, integrované obvody a konfigurovateľné hradlové polia.
4. Adaptívny ovládač pre využívanie herného prostredia pri pohybovej aktivite chronických pacientov
podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že centrálny ovládač (1) je pre účinný prenos ťahových/tlakových síl pri pohybovej aktivite pacienta vybavený oporami (16) dolných končatín.
6 výkresov
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