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Рехабилитационен модул 

Най-новият модул на Digitsole® Pro използва стандартизирани оценки на скока, за да предостави 
обективни, данни от изследователски клас за доказани резултати с проследяване на пациента, 
рехабилитация след нараняване и програми за връщане към тренировки, работа и ежедневно живеене. 

 

Противопоказания 
 
Няма специални противопоказания, въпреки това съществуват следните препоръки за оптимална 
употреба и резултати: 
 

• Тестовете трябва да бъдат извършвани върху стабилна повърхност. 
• Тестовете трябва да бъдат извършвани, с подходящ размер обувки и стелки. 
• Тестовете трябва да бъдат извършвани с пациенти, способни да скачат, да разбират, да следват 
и да изпълняват прости инструкции, свързани с физическа дейност. 

 

Достъп до новия модул и добавяне на DSPods: 

Трябва да имате Digitsole® Pro, за да получите достъп до модула за рехабилитация на производителността. 
За достъп до Digitsole® Pro, бихте могли да изтеглите приложението от магазина си за приложения и 
модулът за рехабилитация на производителността би бил достъпен в приложението Digitsole® Pro. За да 
добавите DSPods към профила си, отидете на нова страница и сканирайте кода Datamatrix от вашата 
двойка DSPods. Ако имате повече от една двойка DSPods, повторете процедурата. 

 

 

 

 

Пример за код на datamatrix 

 

 

Datamatrix 
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Как да започнете анализ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Изберете вашия анализ тип                                      
2.  Изберете вида на скока 
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(1)                                                           (2)                                                                   (3) 
       

3- Използвайки менюто по-горе, можете да въведете повече информация за вашия пациент.  (1) 

• Можете да въведете местоположението и интензивността на болката(ите) на пациента си в 
раздела Болка (2).  

• Можете да въведете името на състоянието и патологията (3) на вашия пациент 

От критично значение е да се избере правилната патология, защото тя ще повлияе на интерпретациите и 
стандартите на анализите. 

  



   
 

  6  PS_0001_IFU_030_BG_REV03 11_2022 
 

 

След това изберете двойката DSPods да се използва за заснемането на 
данни. След това приложението ще установи връзка с DSPods и ще ви 
доведе до екрана, където можете да започнете анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След като DSPods са поставени в стелките и стелките са поставени в 
обувките на пациента, изберете началния крак след това кликнете 
върху бутона Старт анализ , за да започнете улавянето на данните. 
След появата на хронометър вашият пациент трябва да остане в 
статично положение от 3 до 5 секунди за инициализация, преди да 
започнат теста за скок. 

 
  ВНИМАНИЕ : Ако има няколко двойки DSPods, изберете тези, 

които съответстват на стелките в обувките на пациента. 
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Щракнете върху бутона "Стоп анализ",  за да прекратите записването на 
данни. Когато записването на данните завърши, данните се предават на 
уеб интерфейса на Digitsole® Pro. 

Важно: Уверете се, че пациентът е близо до мобилното ви устройство или 
таблет, когато спрете сканирането. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След това повторете стъпките с другия крак. 
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Управление на пациентите 
 

 

 

 

 

 

 

Ще намерите всички скорошни анализи директно на страницата "Добре 
дошли". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавяне на пациент 

 
 
За да добавите нов пациент към профила си 
от главния екран на приложението, кликнете 
върху Показване на всички под областта 
"Моите пациенти", след това върху  знака + 
горе вдясно на екрана си. 
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Ще се появи формуляр, попълнете досието на пациента, като минимум, страниците с информация и 
състояние. Ако пациентът няма патология, не избирайте нищо. 

От критично значение е да се избере правилната патология, защото тя ще повлияе на интерпретациите и 
стандартите на анализите. 

Разделът Демографски не е задължителен, обаче ако е попълнен с информация за контакт на пациента, 
връзката с него би била по-лесна.  

Моля, имайте предвид, че при имперските единици полът на пациента трябва да бъде избран първо за 
достъп до размерите на мъжете или жените.  
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Редактиране на пациент 
 

Кликнете върху пациента, който искате да редактирате от списъка с 
пациенти, и файлът на пациента ще се отвори. Изберете Редактиране 
на пациент от менюто горе вдясно на екрана. Когато формулярът се 
появи, попълнете полетата и след това щракнете върху Подаване,  за 
да запишете промените си.  

След това файлът на пациента ще бъде актуализиран. 

 

Изтриване на пациент 
 

Кликнете върху пациента, който искате да изтриете от списъка с 
пациенти. Файлът на пациента ще се отвори. Изберете Изтриване от 
менюто в горния десен ъгъл на екрана, след което потвърдете 
изтриването. След това ще бъдете отведени в новосъвременения 
списък на пациентите.  
 
Моля, обърнете внимание: Това е необратимо действие. 

 

 

 

Търсене на пациент 
 

Въведете или фамилията, или първото име на пациента, до който 
искате да получите достъп от списъка с пациенти в текстовото поле в 
горната част на екрана. 

Важно: Търсенето на пациента работи само с една дума, така че ако 
търсите с първото и фамилното име на пациента си, няма да има 
никакви съвпадения. 

  



   
 

  11  PS_0001_IFU_030_BG_REV03 11_2022 
 

Преглед на заснемането на данни 
В областта "Моите пациенти" кликнете върху Показване на всички, след което изберете съответния 
пациент. Сега сте в досието на пациента.  

Кликнете върху желания анализ в секцията "Анализи". 

Можете да изберете желания вид изглед в горната част: Общи или Подробни данни. 

 

 

 

Щракването върху опцията за пълен анализ автоматично ще ви свърже с уеб интерфейса на Digitsole® Pro, 
където можете да извършите по-интензивен анализ на резултатите. 

За да използвате уеб интерфейса, вижте Ръководството за потребителя & Техническа документация. 
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 Подготовка на пациента  
За всички скокове пациентът трябва да бъде помолен да не се движи по време на цялото обратно броене 
до края на анализа. Ако инструкциите не се спазват, резултатите могат да бъдат въздействани. 

Тест за скок на контрадвижението 
 

Описание 

Тестът countermovement Jump е вертикален тест за скачане, за да се оцени точката за задвижване с по-
нисък екстремитет.  Тестът включва низходяща фаза, последвана от бърза промяна в посока нагоре, с 
намерение за капитализиране на цикъла на скъсяване на участъка (SSC) и потенциране на 
невромускулната система.  Освен това, тя може да бъде мярка в тестването на производителността за 
цялостен вертикален скок  и височинната способност. 

 

 

 

Краката трябва да бъдат с широчината на раменете. Пациентът трябва да отскочи силно от петите си 
вертикално, възможно най-високо. 
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30 секунден тест ‘’Скок настрани’’  
 
Описание 

Това е единичен тест за крачен скок в челната равнина, наляво и надясно.  Това е сравнение на сила, 
издръжливост и контрол между двата долни крайника. Програмата предоставя и няколко характеристики 
на полета и стъпването за допълнителна оценка. Предоставя и допълнителни стратегии и дефицити, 

уникални за всеки крайник. 

 

 

Скокът трябва да се направи възможно най-много пъти над две успоредни линии 
поставени 40см / 15 инча една от друга на пода с три до пет минути почивка. При 
стандартно тестване се определя като неуспешен скок всяко докосване на лентата или 
областта вътре в лентата. Моля, имайте предвид, че "неуспешен скок" няма да бъде 
открит от системата.  
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Тест за Единичен скок 
 

Описание 

Това е тест за скок на един крак за сравнение на симетрията и контрола на противоположния крак.  
Програмата предоставя и няколко характеристики на полета и стъпването за допълнителна оценка на 
допълнителни стратегии и дефицити, уникални за всеки крайник. 

 

 

За да бъде валиден скокът, моля следвайте тези две изисквания. Първо, позицията на 
стъпване трябва да се поддържа в продължение на най-малко две секунди и второ, 
пациентът не трябва да докосва земята с противоположния си долен крайник. По 
същия начин ръцете трябва да останат поставени на бедрата по време на изпитването, 
за да се измери изминатото разстояние. 
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Тест за троен скок 
 

Описание 

Това е тест за един крак , за да се сравни повторяемостта на разстоянието на скока на един и същ крак и 
симетрията с противоположния крак.  Програмата предоставя и няколко характеристики на полета и 
стъпването за допълнителна оценка на допълнителни стратегии и дефицити, уникални за всеки крайник. 

 

 

 

 

 

Съвет 

Ходилата трябва да бъдат с ширината на раменете, натиснете чрез 
петите и отскочете доколкото е възможно, докато останете в оста. В 
теста за троен скок, целта е да се скочи, доколкото е възможно три 
последователни пъти, без да се губи равновесие докато се 
приземяваме на земята. 
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Условия за анализ 
 

Време за контакт: мярката за това колко дълго е кракът на земята. 

Полетно време: мярката за това колко дълго кракът е във въздуха по време на скок. 

Разлика във времето на полета: разликата между десния крак и левия крак по време на полетното време. 

Ъгъл на флексия при стъпване: измерване на ъгъла на флексия при стъпване 

Ъгъл на флексия при различие при стъпване: разликата на десния крак и ъгъла на флексия на левия крак 
при стъпване 

Ъгъл на проносупинация при стъпване: степен на пронация или супинация на стъпалото при стъпване. 

Ъгъл на проносупинация при различие при стъпване: разликата между десния и левия ъгъл на 
проносупинация при стъпване. 

Скорост на издигане: максималната ъглова скорост на крака, която се достига, при вдигането на крака. 

Разлика в скоростта на издигане: разликата между скоростта на десния и левия крак по време на 
вдигането на крака. 

Стабилност на контакта: стабилност по време на фазата на стъпване. 

Разлика в стабилността на контакта: разлика в стабилността на контакта между десния и левия крак. 

Височина на скока: максимална височина, достигната от центъра на масата по време на скок. Центърът на 
масата е точката, представляваща средната позиция на материята на тялото. 

Въртене около Z: Ъгъл разлика между издигане и стъпване по отношение на вертикалната ос; степента на 
въртене се изчислява около вертикалната ос. 

Завъртане около Z разлика: разликата между завъртането на десния и левия крак около z. 

Ъгъл на флексия при издигане: измерване на ъгъл на флексия при издигане. 

Разлика в ъгъла на флексия при издигане: разлика в ъгъла на флекция между десния и левия крак при 
издигане. 

Брой скокове: брой на извършените скокове. 

Каданс: графично представяне на каданс по време на теста. Кадансът е броят на скоковете, извършени за 
една минута (касае само теста Страничен скок). 

Общо разстояние: общо разстояние, завършено по време на тестовете за скок (Троен и Единичен скок). 

Симетрия: сравнение между десния и левия крак. 

Дължина на скока: дължината на всеки извършен скок (само за теста за троен скок). 

 

* Рехабилитационният модул е предназначен за употреба в спортната сфера и наука. Резулатите се 
извличат с помощта на медицинския уред Digitsole® Pro “FDA-cleared”.  



   
 

  17  PS_0001_IFU_030_BG_REV03 11_2022 
 

Съвети 
• Маркирайте разстоянията си с лента, за да позволите на пациентите си да визуализират своята 

цел от разстояние. 
• За всички скокове се опитайте да имате най-високият възможен скок на пациента си Скокът да е 

с максимално контролируемо усилие. 
• Винаги трябва пациентът да загрее, преди да започне тестовете за скокове (т.е., лек джогинг, 

практика за скокове и т.н.). 

 

Препратки 
 

1. Д-р Acero, Рафаел Мартин; доктор на Хосе Андрес; Фернандез-дел-Олмо, Мигел докторанти тестове на 
вертикално скок, сила и кондициониране дневник: декември 2012 - том 34 - Брой 6 - стр 87-93. doi: 
10.1519/SSC.0b013e318276c353 

2. Наука за спорта. 2022. Скок на контрадвижението (CMJ) - Наука за спорта. [онлайн] Достъпно на: 
<https://www.scienceforsport.com/countermovement-jump-cmj/> [Достъп до 25 май 2022]. 
  
3. Бяла АК, Клеметсън CJ, Земеделски производител Б, Кацавелис D, Bagwell JJ, Grindstaff TL. Сравнение на 
протоколите за клинична умора за намаляване на ефективността на хмела с един крак напред при здрави 
индивиди. Int J спортна физика Ther. 2018 апр;13(2):143-151. PMID: 30090672; PMCID: PMC6063070. 

 
Помощ 
 

Пълна информация е достъпна на: 
https://www.digitsolepro.com/ 
 

Контакт 
 

Имаш ли въпрос или предложение? Не се колебайте да се свържете с нас на: 
+33 (0)3 55 40 91 55 
+1 720 798 4452 
DigitsolePro.com        
contact@digitsolepro.com 

 

DIGITSOLE S.A.S 
13 rue Héré 
54000 NANCY 
Франция           
  
 


