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Priloga 1: Test stoje na eni nogi kot modificiran klinični test senzorične interakcije 

 

 

Testiranje se začne z razlago namena testiranja in navodili za izvedbo testa. Preiskovanec lahko pred 
začetkom merjenja preizkusi testni poloţaj.  
 

Test stoje na eni nogi se izvaja v štirih testnih pogojih po navedenem vrstnem redu. Začne se s prvim 
pogojem in nadaljuje, če je preiskovanec za stopnjevanje sposoben:  
1) na trdi podlagi z odprtimi očmi,  
2) na trdi podlagi z zaprtimi očmi,  
3) na mehki podlagi z odprtimi očmi in  
4) na mehki podlagi z zaprtimi očmi. 
 

Prva dva pogoja preiskovanec izvaja na nedrseči, trdi in ravni podlagi, za mehko podlago se uporabi 

blazina Airex Balance Pad (50 x 41 x 6 cm) (Sins, Švica). Meri se čas zadrţevanja poloţaja s štoparico v 
sekundah. 

 

Za varnost stoji med testiranjem preiskovalec zraven preiskovanca. Priporočen postopek izvedbe testa 
stoje na eni nogi je povzet v tabeli 1. Testiranje se izvaja brez opornic in pripomočkov za hojo.  
 
Tabela 1: Priporočen postopek izvedbe testa stoje na eni nogi  

Test stoje na eni nogi na trdi podlagi 

Obutev Bos; brez obuval in nogavic. 
Višina točke na steni V višini oči, 65 cm od preiskovanca. 
Stojna, nestojna noga Stojno nogo si poljubno izbere, skočni sklep v nevtralnem poloţaju. Nestojno nogo dvigne 

10 cm od podlage. Med izvedbo ne menja stojne noge. 
Poloţaj rok Visijo prosto ob telesu. 
Navodila »Osredotočite se na točko na steni, roke naj visijo prosto ob telesu, stopite na eno nogo, 

drugo dvignite od podlage za 10 cm, pri tem se ne dotikajte druge noge ali podlage, 
zaprite oči (pri testnem pogoju z zaprtimi očmi). Stojte pri miru čim dlje.«  

Merjenje začne Odprte oči: ko dvigne nogo od podlage. 
Zaprte oči: najprej stopi na eno nogo, čas začne meriti, ko zapre oči. 

Merjenje konča 
 

Premik rok; premik nestojne noge; dotik tal ali stojne noge z nestojno; premik stopala 
stojne noge (obračanje, poskok) ali odprtje oči pri izvedbi z zaprtimi očmi. 

Ponovitve testa Tri zaporedne izvedbe pri vsakem testnem pogoju, razen če je bil v 1. ali 2. poskusu ţe 
doseţen čas 45 sekund. 

Najdaljši čas testa 45 s 
Rezultat Najboljša vrednost za vsak testni pogoj. 
 

 

 

 

 


