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Stabilizačné penové sedacie systémy  

a ich prispôsobenie pre deti s neuromuskulárnym ochorením 
 

 
Stabilizačné penové (molitanové) 

sedacie systémy sú cenovo nenáročným 

a veľmi užitočným pomocníkom. Systém 

stabilizácie detí vymyslela a používa pri 

terapii detí s neuromuskulárnym 

ochorením americká terapeutka 

a vyučená ortopedická technička Nancy 

Hylton, a to už viac ako 15 rokov vo 

svojom detskom terapeutickom centre 

v Kente v štáte Washington. 

 

Sedací 

systém je vyrobený z molitanovej peny 

strednej hustoty a poskytuje kombináciu 

posturálnej opory na zlepšenie držania 

trupu a stabilizáciu pohybu po narušení 

aktívnej rovnováhy ale taktiež podporuje 

motorické učenie. Systém poskytuje veľa 

individuálnych riešení použitia, napríklad 

ako samostatná sedačka pre hru na zemi, 

ako vložka do stoličiek, kočíkov, vozíkov, 

alebo ako ucelený sedací systém aj pre 

stabilizáciu dolných končatín (ortéza na 

sedenie). Tento sedací systém je vhodný 

najmä pre dlhodobo sedavých pacientov. 

Systém je ľahký a ľahko prenosný 

v rôznych každodenných situáciách.  

(obr.3) 

 

Aj keď pôvodný zámer bol jednoduchá 

sedačka, ktorú v terapeutickom centre 

využívali na zabezpečenie lepšej stability 

a podpory detí počas procesu 

odoberania mier a procesu výroby 

detských dynamických ortéz (DAFO). 

Teraz je stabilizačný penový sedací 

systém súčasťou skupiny pomôcok, ktoré 

nazývame „Dynamicko – ortotický 

systém“. 

Akonáhle dieťa sedí v penovej sedačke 

zvýšený svalový tonus v dolných 

končatinách je ľahšie ovládateľný. Tento 

jednoduchý systém sa ukázal byť veľmi 

užitočný aj u malých detí, aby pohodlne 

sedeli dospelým na kolenách počas 

celého procesu.  

Významne vplýva na aktívnu stabilitu, 

rovnováhu a lepšie senzorické vedomie, 

čo vplýva na zlepšenie riadenia pohybu a 

kontrolu svalového tonusu. Podobne ako 

iné sedacie zariadenia aj tento 

stabilizačný penový systém poskytuje 

maximálnu podporu v oblasti trupu 

a panvy. Mäkkosť peny umožňuje mierny 

pohyb, avšak vlastnosť peny pamätať si 

pôvodný tvar pomáha späť do 

sústredenej kompenzácie. Správny výber 

tuhosti peny je dôležitý hlavne 

v súvislosti s dôsledkom spätného 

účinku, ktorý môže pomôcť aktívnemu 

učeniu motoriky, zatiaľ čo je dieťa 

zaneprázdnené hrou alebo sledovaním 

TV. 

 

Týmto spôsobom aj deti s veľmi vážnymi 

problémami kontroly pohybu, s veľmi 

nízkym alebo vysokým svalovým 

tonusom, sú viac pohodlne podporované 

v pozícii, ktorá im umožňuje aktívne 

ovládanie pohybu v stredovej línii trupu. 

Je zaujímavé, že hypotonické deti, ktoré 

sa vyznačujú nedostatkom pohybu majú 

tendenciu stať sa viac aktívnymi 

v preskúmaní hraníc mäkkého penového 

materiálu, a to často v priebehu 

niekoľkých minút. Hypertonické deti 

majú na začiatku tendenciu tlačiť do 

peny, ale pomerne rýchlo sa sila 

hypertonického tlaku znižuje a ich hra 

začína byť mäkšia a koordinovanejšia.  

 

Akonáhle sa aktívne riadenie pohybu 

zlepšuje, výška a intenzita podpory 

pomocou penového systému sa 

postupne znižuje. Dôraz je vždy 

zameraný na pomoc dieťaťa k udržaniu 

základnej stabilnej podpory, aby sa 

zvýšila 

kvalita 

rovnováhy 

alebo 

funkcia 

hornej časti 

tela.   

 

Veľa detí sa 

týmto 

spôsobom 

učí 

udržiavať 

rovnováhu 

a objavovať posturálnú stratégiu, čo im 

pomáha dosiahnuť funkčnú nezávislosť 

v nepodporovanom sedení. U detí, 

ktorých možnosti riadenia motoriky nie 

sú k dispozícii, sa dá použiť viac 

dynamických penových podložiek, so 

zameraním na väčšie možnosti pre 

aktívne držanie hlavy, hornej časti tela 

a kontroly ramien. 


