
MĚŘENÍ LOKÁLNÍ SVALOVÉ ZÁTĚŽE



Lokální svalová zátěž je zátěž malých svalových skupin 
při výkonu práce končetinami. Při hodnocení lokální 
svalové zátěže se zjišťují a posuzují vynakládané svalové 
síly, počty pohybů a pracovní polohy končetin v závislosti 
na rozsahu statické a dynamické složky práce.

Měření a hodnocení lokální svalové zátěže se využívá 
především při prevenci a diagnostice muskuloskeletálních 
onemocnění, která ředstavují jeden z největších 
zdravotních problémů nejen v České republice.

Měření lokální svalové zátěže

DataLogger 

Naše technologie přináší do praxe aktuální poznatky 
vzešlé z výzkumných aktivit realizovaných ve spolupráci 
univerzitních a výrobních pracovišť.

Na rozdíl od integrované elektromyografie, která měří 
zátěž na předloktí, měří DataLogger zátěž přímo na 
prstech a dlaních a poskutuje tak přesnější údaje o 
překročení hygienických limitů, které mohou vyústit ve 
vznik úžinových syndromů. 

Výhodou této technologie je také možnost měření u 
operátorů využívajících ochranné pracovní rukavice.

Současný stav problematiky

Aktuální data a statistiky Eurostatu 
vykazují zvyšující se trend v oblasti 
vzniku profesionálních onemocnění, 
která jsou způsobena dlouhodobým 
jednostranným zatěžováním horních 
končetin. Tato onemocnění jsou 
jedním z hlavních důvodů dlouhodobé 
pracovní neschopnosti a ve většině 
případů příčinou  dočasné  nebo  
trvalé  invalidity. 

Měření a posouzení míry lokální 
svalové zátěže v souvislosti s 
přetěžováním pohybového aparátu je 
realizováno metodou integrované 
elektromyografie.



Příklady aplikací

Přínos pro uživatele / klienty

Kontakty

• Monitorování lokální svalové zátěže 
na pracovištích se zvýšeným namá-
háním horních končetin.

• Posouzení a hodnocení pracovní 
polohy a ergonomie pracoviště

• Optimalizace ergonomických para-
metrů pracoviště.

• Screeningové měření lokální svalové zátěže.

• Nápravná opatření k eliminaci zátěže.

• Optimalizace technologického a pracovního 
postupu pro eliminaci rizika lokální svalové 
zátěže.

• Prevence vzniku nemocí z povolání.
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Právo duševního vlastnictví

• PV 2015-820 Ergonomické zařízení pro moni-
torování lokální svalové zátěže

• PUV 2015-31933 Ergonomické zařízení pro 
monitorování lokální svalové zátěže
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