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IZVLEČEK 

Uvod: Amputacija uda zaradi poškodbe je obsežna okvara, povezana s trajno telesno in z njo povezano duševno 
zmanjšano zmožnostjo. Osebe z amputacijo za uravnavanje ravnotežja uporabljajo neokvarjeni spodnji ud in vidne 

informacije. Namen poročila o primeru je bil ugotoviti, ali vadba na ravnotežni plošči Wii sede poleg 
fizioterapevtskih postopkov izboljša ravnotežje in premičnost pri pacientki z obojestransko amputacijo spodnjih 
udov. Metode: Sodelovala je 67-letna pacientka z nadkolensko amputacijo desnega in podkolensko amputacijo 

levega spodnjega uda. Poleg fizioterapevtskih postopkov je izvedla še 20 vadb na ravnotežni plošči Wii v sedečem 
položaju. Pred vadbo in po njej smo ocenili ravnotežje in premičnost. Rezultati: Po vadbi na ravnotežni pološči Wii 
so se izboljšali test funkcijskega dosega (za 19,2 cm), test lateralnega dosega v levo in desno (za 5,7 cm) ter test 
lateralnega odklona v levo (za 2 cm) in desno (za 6,1 cm). Pacientka je izboljšala presedanje z vozička na posteljo 
(za 21,21 sekunde) in hitrost hoje po zadnjici (za 0,025 m/s). Zaključki: Sklepamo, da je vadba na ravnotežni plošči 
Wii v sedečem položaju, ki je bila dodana standardnim postopkom fizioterapije, pri pacientki z obojestransko 
amputacijo spodnjih udov pripomogla k izboljšanju ravnotežja in premičnosti. 
 

Ključne besede: amputacija spodnjih udov, ravnotežje, ravnotežna plošča Wii, premičnost. 
 

ABSTRACT 

Background: Traumatic limb amputation is an extensive impairment, associated with permanent physical and 

psychological disabilities. Persons with amputation control balance with non-affected limb and with visual 

information. The purpose of the case report was to determine whether training on Wii balance board in sitting with 

physiotherapy procedures improved balance and mobility in the patient with bilateral amputation of lower limbs. 

Methods: A 67-year-old female patient with above-knee amputation of the right and below-knee amputation of the 

left lower limb participated in case report. In addition to physiotherapy procedures she trained twenty times on Wii 

balance board in sitting position. Before and after training, balance and mobility were tested. Results: After training 

on Wii balance board, the following tests improved: functional reach test (19.2 cm), lateral reach test of the left and 

right (5.7 cm) and lateral deviation test to the left (2 cm) and right (6.1 cm). The patient improved pivot transfer 

from wheelchair to bed (for 21.21 seconds) and speed walking on the buttocks (for 0.025 m/s). Conclusion: We 

conclude that training on Wii balance board in sitting position, which was added to standard physiotherapy 

procedures, helped to improve balance and mobility in the patient with bilateral amputation of the lower limbs. 

 

Key words: lower limb amputation, balance, Wii balance board, mobility. 
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UVOD 

Amputacija uda zaradi poškodbe je obsežna 
okvara, povezana s trajno telesno in z njo 

povezano duševno zmanjšano zmožnostjo ali 
umrljivostjo (1, 2). Kakovost življenja oseb po 
amputaciji je povezana z ohranitvijo kolenskega 

sklepa in dolžine krna, pomembno pa je, da 

ohranjanje dolžine krna ne vpliva negativno na 
kakovost mehkega tkiva, ki zagotavlja udobje in 

trpežnost pri nošenju proteze. Nezmožnost se 
povečuje z višjo stopnjo amputacije, bolj ko je 
amputacija proksimalna, večja je izguba funkcije 
sklepov in mišic (1, 3, 4). Posledica amputacije 
spodnjih udov so okvarjene aferentne živčne 
povezave in moteno prenašanje somatosenzoričnih 
informacij. Odsotnost skočnega sklepa in 
pripadajočih mišic se lahko kaže z zmanjšanim 
obsegom gibljivosti preostalih sklepov in šibkostjo 
mišic. Ti dejavniki vplivajo na uravnavanje 
ravnotežja, ki je pri osebah z amputacijo spodnjega 
uda omejeno. Za uravnavanje ravnotežja 
uporabljajo neokvarjeni spodnji ud in vidne 

informacije ter so izpostavljeni tveganju za padce 

(5). Osebe z amputacijo spodnjih udov se morajo 

ponovno naučiti ravnotežnih reakcij in usklajenega 
uravnavanja mišičnih aktivnosti (6).  
 

V fizioterapiji je za vadbo ravnotežja priljubljena 
vadba v navidezni resničnosti (7). Za ponovno 
vzpostavljanje uravnavanja telesne drže in 
ravnotežja se lahko izvaja vadba na ploščah z 
vgrajenimi senzorji, ki zaznavajo spremembo 

pritiska pri prenosih telesne mase ter posredujejo 

vidno ali slušno povratno informacijo. Navadno so 
sestavljene iz dveh delov, ki zaznavajo maso pod 

nogama, računalnika in zaslona. Vadba s takimi 
sistemi omogoča večjo stabilnost, simetrijo in bolj 
mirno stojo (8). Kombinacijo vadbe v navidezni 

resničnosti s povratno informacijo omogoča sistem 
Nintendo, ki vključuje ravnotežno ploščo Wii, 
igralno konzolo in programe z različnimi igrami 
Wii Fit. Ravnotežna plošča Wii zaznava prenose 
telesne mase uporabnika in prek brezžične 
povezave ustvarja neposredno povratno 

informacijo o nadzoru telesa s prikazom 

premikanja navideznega lika (9). Različni avtorji 
so poročali o učinkih vadbe na ravnotežni plošči 
Wii z igrami Wii Fit na ravnotežje pri starejših (7, 
10−12), pacientih z okvarami perifernega (13, 14) 
in osrednjega (15) živčevja ter osebah z amputacijo 
spodnjega uda (16, 17). Pri pacientu z Guillain-

Barrejevim sindromom so prikazani učinki vadbe 
na ravnotežni plošči Wii sede (13). Vadba z igrami 
Wii pri starejših izboljša telesno funkcijo, 
spoznavne sposobnosti in kakovost življenja (12). 
Taka vadba je zabaven in spodbuden način vadbe 
za ravnotežje (9, 18).  
 

Namen poročila o primeru je bil ugotoviti, ali 
vadba na ravnotežni plošči Wii sede kot dodatek k 
fizioterapevtskim postopkom pri pacientki z 

obojestransko amputacijo spodnjih udov izboljša 
ravnotežje in premičnost v obdobju rehabilitacije.  
 

OPIS PRIMERA 

Predstavitev pacientke 

Sodelovala je 67-letna pacientka, ki je utrpela hude 

telesne okvare tri mesece pred začetkom 
fizioterapevtske obravnave. Kot peško jo je takrat 
zbil avtomobil. Pri nesreči je prišlo do zlomov 
diafiz leve podlaktnice in koželjnice, večkratne 

zlome leve ključnice, lopatice in nadlahtnice. 
Zaradi zapletov ob poškodbi obeh spodnjih udov 
sta bili narejeni nadkolenska amputacija desnega in 

podkolenska amputacija levega spodnjega uda. Ob 

sprejemu na rehabilitacijski inštitut pacientka 
zaradi okvare perifernega živčevja levega 
zgornjega uda ni bila zmožna uporabljati. Prav 
tako ni bila sposobna samostojnega ohranjanja 

telesnega položaja, presedanja, obračanja na 
postelji in premikanja iz sedečega položaja v leže 
in obratno. Pri vseh dejavnostih vsakodnevnega 

življenja je bila nesamostojna in odvisna od 
pomoči. Pred poškodbo je bila zdrava in telesno 
dejavna upokojenka. Pacientka je bila vključena v 
programe celostne rehabilitacije. Fizioterapevtski 

postopki so vključevali pasivne, asistirane in 
aktivno-asistirane vaje za zgornje ude in oba krna. 

Na levi roki je imela za mišice iztegovalk zapestja 
periferno električno stimulacijo. Zaradi šibkosti 
deltoidne mišice na levem zgornjem udu pa je 
vadila napenjanje sprednjih in srednjih snopov 

mišice z vadbo z biološko povratno zvezo z 
napravo Myomed 932 (Enraf Nonius, 

Nizozemska). Peti teden rehabilitacije smo 

pacientko vključili v vadbo na ravnotežni plošči 
Wii. Ob začetku vadbe na ravnotežni plošči Wii je 
bila pacientka sposobna ohranjanja telesnega 

položaja, pri presedanju je potrebovala nadzor in 

pomoč pri nameščanju deske za presedanje. 
Pacientka je imela zmanjšano pasivno gibljivost v 
levem ramenskem sklepu (antefleksija 120°, 
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abdukcija 65°, notranja in zunanja rotacija 30°) ter 
v levem komolčnem sklepu (fleksija 30°/125°). V 
levem zgornjem udu je imela šibke mišice, vendar 
je gibe izvedla aktivno. 

 

Ocenjevalni postopki 
Izmerili smo pasivno gibljivost levega zgornjega 

uda in spodnjih udov s plastičnim ročnim 
goniometrom (19). Za oceno izidov napredka v 

obdobju vadbe na ravnotežni plošči Wii smo želeli 
oceniti ravnotežje in sposobnosti premikanja. 
Zaradi obojestranske amputacije spodnjih udov in 

pridruženih težav nismo mogli uporabiti 
standardnih postopkov ocenjevanja ravnotežja, 
zato smo za oceno telesne dejavnosti postopke 

ocenjevanja prilagodili. Za oceno ravnotežja smo 
uporabili test funkcijskega dosega in test 

lateralnega dosega sede (20). Preiskovanka je 

sedela na stolu z naslonom, brez ročajev in višine 
sedala 45 centimetrov. K steni je bila obrnjena s 

telesom s strani za test funkcijskega dosega, s 

hrbtom pa pri testu lateralnega dosega (slika 1). Pri 

prvem testu je imela zgornja uda iztegnjena v 

smeri antefleksije v ramenskem sklepu, pri drugem 

pa v smeri abdukcije (desnega 90°, levega pa, 
kolikor je bilo mogoče), prsti so bili pokrčeni v 
distalnih in proksimalnih sklepih. V višini 
preiskovankinega akromiona je bil na steni 

nalepljen merilni trak. Z ravnilom smo odčitali 
začetni položaj pri proksimalnem sklepu sredinca. 
Sledilo je navodilo: »Sezite naprej (oziroma v 
stran), kolikor daleč zmorete, in zadržite položaj.« 
Nato se je preiskovanka nagnila naprej pri prvem 

testu oziroma v stran pri drugem testu tako, da je 

zgornji ud ostal v višini merilnega traku (slika 1). 
Po izvedbi dosega smo odčitali vrednost končnega 

položaja in izračunali razliko med začetno in 
končno meritvijo. Prvi poskus je bil za vajo, nato 
smo izvedli tri meritve, med poskusi je bilo 15 

sekund počitka. Izid meritve je bilo povprečje treh 
meritev (20). 

 

Izvedli smo tudi test lateralnega odklona za oceno 

meje stabilnosti trupa, ki je sicer v stoječem 
položaju test za oceno gibljivosti hrbtenice (slika 

2) (19). Preiskovanka je izvedla test na stolu brez 

ročajev in višine sedala 45 centimetrov. Zgornji ud 
je imela iztegnjen ob telesu, prste pokrčene v  
distalnih in proksimalnih sklepih. Z ravnilom smo 

izmerili razdaljo od preiskovankinega 

proksimalnega interfalangealnega sklepa sredinca 

do tal. Nato se je preiskovanka s trupom nagnila v 

stran tako, da je z zgornjim udom poskušala priti 
čim bližje tal (slika 2b). Izmerili smo končno 
razdaljo ter izračunali razliko med prvo in drugo 
meritvijo. Prvi poskus nagiba je bil za vajo. Test 

smo na vsaki strani ponovili trikrat in izračunali 
povprečje. 
 

Oceno sposobnosti premikanja smo izvedli s 

pomočjo merjenja časa presedanja z invalidskega 
vozička na terapevtsko mizo s pomočjo deske za 
presedanje. Preiskovanki smo pomagali pri 

namestitvi deske za presedanje, presedla se je 

sama. S štoparico smo merili čas od začetka 
presedanja do vzravnanega sedenja na sredini 

terapevtske mize. Dodatni test za oceno 

sposobnosti premikanja je bil test hitrosti 

premikanja po zadnjici oziroma tako imenovana 

hoja po zadnjici (slika 3). Test smo uporabili 

namesto standardiziranega testa za oceno hitrosti 

hoje. Pri izvedbi testa smo merili čas, ki ga je  
 

a   b 

Slika 1: Test lateralnega dosega sede, začetni položaj (a) in končni položaj (b) 
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a   b 

Slika 2: Test lateralnega odklona sede, začetni položaj (a) in končni položaj (b)  
 

a    b 

Slika 3: Test hoje po zadnjici (b) in začetni položaj (a) 
 

preiskovanka potrebovala za hojo po zadnjici za 

dolžino dveh metrov. Meritev smo izvedli na dveh 
terapevtskih blazinah (Elan; velikosti 198,5 cm 

krat 124 cm krat 6 cm). Označili smo začetek z 
lepilnim trakom, ki je bil oddaljen 98,5 cm od roba 

blazine, ter ciljno črto. Preiskovanka je test začela 
na začetku blazine, čas smo začeli meriti, ko je 
prišla z daljšim krnom čez startno črto, ter 
zaključili, ko je z zadnjico prišla čez ciljno črto. 
Med testom je imela zgornje ude dvignjene in 

pokrčene ob telesu. Navodilo je bilo: »Premikajte 
se po zadnjici, čim hitreje, kot lahko.« 

 

 

 

Postopki vadbe na ravnotežni plošči Wii 
Za vadbo na ravnotežni plošči Wii smo uporabili 
igralni sistem Nintendo Wii (Kitajska). Sistem je 

bil priključen na televizor z diagonalo 68 cm, ki je 
bil oddaljen od tal 1,7 metra. Ravnotežna plošča 
Wii (Nintendo, Kitajska) je bila brezžično 
povezana na igralno konzolo in je bila postavljena 

2,2 metra od televizorja na leseni klopi (velikosti 

118 cm krat 45 cm krat 45 cm). Preiskovanka se je 

presedla z invalidskega vozička na ravnotežno 
ploščo Wii in vadila sede premikanje težišča telesa 
z obremenjevanjem ene sednice na drugo in 

nagibanjem trupa naprej in nazaj. Odziv na 

premikanje težišča telesa je spremljala prek slike in 
animacije na zaslonu televizorja (13). Vadba na 
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ravnotežni plošči Wii je potekala 20 sej, pet dni na 
teden. Prva dva tedna je trajala 30 minut, druga 

dva tedna pa 45 minut. Vse igre je vadila na 

osnovni ravni težavnosti , med posameznimi 
igrami ni imela počitka. Pacientka je na začetku 
vadbe na ravnotežni plošči Wii zaradi težav pri 
uravnavanju telesne drže med vadbo potrebovala 
oporo zgornjih udov na navadno hoduljo, ki je bila 

postavljena pred njo, pozneje je bila sposobna 

vadbe brez opore zgornjih udov. Vadbo smo 

nadzorovali, premikanje pacientke pa vodili z 

dotikom in tudi besedno. Glede na njene 

sposobnosti premikanja, težavnost in namen vadbe 

smo izbrali ustrezne igre Wii Fit. Prva dva tedna je 

pacientka vadila prenose telesne mase z igrami iz 

ravnotežnega sklopa (pingvin, nagibna miza, 
ravnotežni mehurček) in igro iz sklopa aerobne 
vadbe z dodatno kognitivno nalogo (popolnih 10). 

Vadbo za ohranjanje telesnega položaja smo dodali 
zadnjih deset sej iz sklopa joga (polmesec). Igre iz 

ravnotežnega in aerobnega sklopa je ponovila od 
pet- do šestkrat, igro iz sklopa joga pa dvakrat.  
 

Izbor iger Wii Fit pri vadbi na ravnotežni plošči 
Wii sede: 

 Pingvin je igra, pri kateri je igralec v vlogi 

pingvina, ki se premika po ledeni plošči. 
Ledena plošča se nagiba na eno in drugo stran 
glede na prenos telesne mase igralca na 

ravnotežni plošči Wii in tako pingvinu 
omogoča drsenje po površini. Cilj igralca je 

uloviti čim več rib v 90 sekundah (14, 21). 
 Nagibna miza je igra, pri kateri igralec na 

ravnotežni plošči Wii prenaša telesno maso z 
ene na drugo stran, naprej in nazaj, nagibna 

miza na zaslonu pa se nagne v ustrezno smer in 

pošlje na njej ležeče krogle v luknjo. Igra ima 

osem ravni. Igralcu je pri prvi ravni na voljo 

30 sekund, pri vsaki naslednji ravni pa se 

preostalemu času prišteje 20 sekund. Čas 
igranja je od 30 do 170 sekund, odvisen pa je 

od spretnosti igralca. Cilj igralca je čim hitreje 
poslati čim več krogel v luknjo (14, 21). 

 Ravnotežni mehurček je igra, pri kateri je 

igralec v vlogi osebe v mehurčku, ki se 
premika po reki v smeri, kamor igralec na 

ravnotežni plošči Wii prenese telesno maso, 
naprej, nazaj, levo ali desno. Cilj igralca je v 

čim krajšem času priti do cilja, ne da bi se 
dotaknil rečne soteske in pri tem mehurček 
počil. Čas igranja je 90 sekund ali manj (21). 

 Popolnih 10 je igra, pri kateri igralec na 

ravnotežni plošči Wii prenaša telesno maso 
naprej, nazaj, levo in desno ter tako označuje 
števila, ki se prikažejo na zaslonu. Vadba 
vključuje dvojno nalogo, saj poleg premikanja 
telesa zahteva tudi dodatno kognitivno nalogo. 

Preiskovanec mora izbrati tista števila, ki 
dajejo seštevek deset. Cilj igralca je, da v 60 
sekundah ali prej reši 20 računov. 

 Polmesec je igra, pri kateri igralec na 

ravnotežni plošči Wii prenese telesno maso z 
nagibom trupa v stran in položaj telesa 
zadržuje 30 sekund na vsaki strani. Zgornji udi 
so dvignjeni nad glavo. Na zaslonu je prikazan 

rumen krog, cilj vadečega je, da uravnava in 
zadržuje telesni položaj, ki je prikazan z rdečo 
piko v obsegu rumenega kroga (21). 

 

REZULTATI 
Pri pacientki je v obdobju vadbe na ravnotežni 
plošči Wii prišlo do povečanja gibljivosti v sklepih 
levega zgornjega uda in obeh spodnjih udov. V 

ramenskem sklepu je prišlo do izboljšanja v smeri 
antefleksije (za 7°), abdukcije (za 5°) in obeh 
rotacij (za 25°). V komolčnem sklepu ni prišlo do 
sprememb. V kolčnih sklepih sta se izboljšali 
fleksija (levo za 10°, desno za 22°) in abdukcija 

(levo za 5°, desno za 15°), v levem kolenskem 
sklepu pa se je fleksija izboljšala za 15°. 
 

Pacientka je izboljšala izid testa funkcijskega 
dosega za 19,2 cm (meritve: pred vadbo 6 cm, po 

desetih vadbah 18,3 cm, po 20 vadbah 25,2 cm). 

Izidi ocenjevanj za oceno ravnotežja s testom 
lateralnega dosega in lateralnega odklona pred 

vadbo na ravnotežni plošči Wii, po desetih vadbah 
in ob zaključku so prikazani v preglednici 1. Test 

lateralnega dosega v levo in desno je pacientka 

izboljšala za 5,7 cm, lateralni odklon v levo za 2 

cm in desno za 6,1 cm. 

 

Izidi ocenjevanj sposobnosti premikanja pred 

vadbo na ravnotežni plošči Wii, po desetih vadbah 
in ob zaključku so prikazani za oceno časa 
presedanja z desko za presedanje in za oceno 

hitrosti premikanja po zadnjici v preglednici 2. Čas 
presedanja se je izboljšal za 21,2 sekunde, hitrost 
premikanja po zadnjici pa za 0,025 m/s. 
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Preglednica 1: Test lateralnega odklona in dosega 

 Pred vadbo Po 10 vadbah Po 20 vadbah 

Levo Desno Levo Desno Levo Desno 

Lateralni doseg 11,8 cm 14,8 cm 16,7 cm 19,3 cm 17,5 cm 20,5 cm 

Lateralni odklon 14,3 cm 13,6 cm 15,0 cm 17,2 cm 16,3 cm 19,7 cm 

 

Preglednica 2: Presedanje z vozička z desko in hoja po zadnjici 
 Pred vadbo Po 10 vadbah Po 20 vadbah 

Čas presedanja 29,41 s 11,18 s 8,2 s 
Hitrost premikanja po zadnjici 0,02 m/s 0,037 m/s 0,045 m/s 

 

 

Slika 4: Delež izboljšanja rezultatov posameznih iger Wii Fit na ravnotežni plošči Wii, izražen v 
povprečjih 

 

Preglednica 3: Rezultati iger na ravnotežni plošči Wii 

 

Delež izboljšanja rezultatov posameznih iger Wii 
Fit na ravnotežni plošči Wii je v povprečjih za 
posamezen teden prikazan na sliki 4, v preglednici 

3 pa so zapisane povprečne vrednosti vadb za vsak 
teden. Pacientka je izboljšala rezultate pri igri 
Pingvin v povprečju za 21,1 točke, Nagibna miza 
za 31 točk, Ravnotežni mehurček za 382,1 točke, 
Popolnih 10 za 3,7 točke in Polmesec za 2,1 točke.  

RAZPRAVA 

Želeli smo predstaviti možnost vadbe na 
ravnotežni plošči Wii sede pri pacientki z 
obojestransko amputacijo spodnjih udov in 

ugotoviti izboljšanje izidov ocenjevanja na 
področju telesne dejavnosti s prilagojenimi 
postopki ocenjevanja. Po štirih tednih vadbe na 

ravnotežni plošči Wii, ki smo jo dodali po petih 

 1. teden 
točke 

2. teden 
točke 

3. teden 
točke 

4. teden 
točke 

Pingvin 55,6 63,6 64,3 76,7 

Nagibna miza 49,2 46,4 63,1 80,2 

Ravnotežni mehurček 703,2 910,2 1093,8 1085,3 

Popolnih 10 15,2 16,8 17,9 18,9 

Polmesec / / 92,2 94,3 
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tednih celostne rehabilitacije, je pacientka 

izboljšala ravnotežje in sposobnost premikanja. 
Pacientko smo ocenili s testom funkcijskega 

dosega, testom lateralnega dosega, testom 

lateralnega odklona ter merjenjem časa presedanja 
in hitrosti premikanja po zadnjici. 

 

Standardizirana merilna orodja, kot so Bergova 

lestvica za oceno ravnotežja (22), test hoje na 10 
metrov (23) in 6-minutni test hoje (24), so bila 

uporabljena za spremljanje napredka pri vadbi na 

ravnotežni plošči Wii pri pacientih z okvarami 
perifernih živcev (14) ter pri pacientu z Guillain-

Barrejevim sindromom (13). Pri slednjem pacientu 

je vadba na ravnotežni plošči Wii potekala sede 
zaradi varne vadbe, vendar je bil sposoben hoje s 

pripomočkom za hojo in se je test hoje lahko 
izvedel. Pri pacientki zaradi amputacije obeh 

spodnjih udov in nezmožnosti hoje nismo mogli 
oceniti ravnotežja in premičnosti s 
standardiziranim merilnim orodjem, zato smo za 

oceno premičnosti izvedli test hoje po zadnjici. V 

nam dostopni strokovni literaturi takega testa 

nismo zasledili. Meje stabilnosti trupa sede smo 

ocenili s testi funkcijskega dosega, lateralnega 

dosega in lateralnega odklona. Slednji se sicer 

uporablja za oceno gibljivosti prsno-ledvene 

hrbtenice stoje (19). Pri pacientih z obojestransko 

amputacijo je sede lahko uporaben tudi za oceno 

meje stabilnosti trupa. Izboljšanje funkcijskega in 
lateralnega dosega ter lateralnega odklona kaže na 
izboljšanje ravnotežja in meje stabilnosti pri 
sedenju. Thompson in Medley (20) navajata, da bi 

bili preiskovanci pri testiranju sede sposobni 

doseči 32 cm pri funkcijskem dosegu in 18 cm pri 
lateralnem dosegu, vendar so v tej raziskavi 

ocenjevali preiskovance z obema spodnjima 

udoma, ki omogočata oporo in večjo stabilnost pri 

izvedbi funkcijskega dosega sede.  

 

Pacientka se je ob koncu vadbe na ravnotežni 
plošči Wii pri presedanju z desko za presedanje z 
invalidskega vozička na terapevtsko mizo presedla 
za 21,2 sekunde hitreje. Opazili smo, da je 

sposobnost presedanja izboljšala tudi v izvedbi, saj 
je bila zmožna presedanja brez deske za 
presedanje. Prav tako je izboljšala sposobnosti 
premikanja na postelji s spreminjanjem telesnega 

položaja iz sede v leže in obratno ter obračanja na 
bok, brez pomoči. Premičnost smo ocenili s testom 

hitrosti premikanja po zadnjici, pri katerem je izid 

izboljšala za 0,025 m/s. Izidi ocenjevanj so 
pokazali, da je pacientka izboljšala svoje gibalne 
sposobnosti. Z izboljšanjem gibalnih sposobnosti 
se je izboljšala tudi spretnost premikanja. 
Izboljšanje rezultatov posameznih iger Wii Fit je 
pacientko spodbujalo k ponavljanju gibalnih nalog. 

Video igre spodbujajo usklajeno delovanje 

funkcije čutil in gibalnega sistema, fino in grobo 
telesno uravnavanje in pri nekaterih igrah 

sposobnost odzivanja telesa na (vidne) povratne 

informacije na zaslonu (25). 

 

Možne učinke vadbe s sistemom Nintendo na 
telesno, psihično in socialno dejavnost starejših 
smo že predstavili (9). Raziskav o uporabnosti 
vadbe na ravnotežni plošči Wii stoje (z igrami Wii 
Fit) pri osebah z amputacijo je malo, raziskav, ki bi 

preučevale vadbo sede pri teh pacientih, pa pri 
pregledu literature nismo zasledili. Pri osebah z 

amputacijo spodnjega uda taka vadba spodbuja 

statično in dinamično ravnotežje, omogoča vadbo 
hoje na mestu in tako izboljša hojo s protezo (16). 
Pri dveh pacientih s transfemoralno amputacijo so 

poročali, da je vadba na ravnotežni plošči Wii 
izboljšala samozavest z izboljšanjem hitrosti hoje 
(17). 

 

Sklepamo, da je vadba na ravnotežni plošči Wii 
sede pripomogla k izboljšanju ravnotežja in 
premičnosti. Izboljšanja izidov pri pacientki ne 
moremo pripisati samo vadbi na ravnotežni plošči 
Wii, saj je bila vključena v celostno rehabilitacijo. 
Prikazali smo, kako smo zaradi hudih okvar pri 

pacientki za oceno dosežkov v ravnotežju in 
premičnosti prilagodili ocenjevanje. Za uporabo 
teh ocenjevalnih postopkov v klinični praksi bi bilo 
treba preveriti njihove merske lastnosti na skupini 

pacientov z obojestransko amputacijo spodnjih 

udov.  

 

ZAKLJUČEK 
Vadba na ravnotežni plošči Wii z izbranimi igrami 

Wii Fit pod nadzorom fizioterapevta in z njegovim 

uravnavanjem telesne drže pacientke z dotikom in 
besednim vodenjem se je pokazala kot učinkovita 
izbira terapevtskega postopka. Sklepamo, da je 

vadba na ravnotežni plošči Wii sede pri pacientki 

po amputaciji obeh spodnjih udov in okvarami 

zgornjih udov po dvajsetih sejah vadbe pripomogla 

k izboljšanju ravnotežja in sposobnosti premikanja 
v obdobju rehabilitacije. Poročilo o primeru naše 
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pacientke je prikaz dobre prakse, ki predstavlja 

dodatne možnosti vključevanja take vadbe v 
klinični praksi. 
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