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Streszczenie:

odwodzenia i przywodzenia stawów barkowego i nadgarstkowego oraz dla ruchu
zginania i pro

ci w jej
poszczególnych stawach [3].
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A. Guzik-

nia codziennego przez pacjentów po udarach mózgu ze

ginania
i prostowania stawu barkowego, odwodzenia i przywodzenia stawu barkowego, zginania
, z
nadgarstkowego oraz o
nadgarstkowego.
2.1. Przebieg ba

velc

Rys. 1. Zginanie i prostowanie stawu barkowego

Rys. 2. Odwodzenie i przywodzenie stawu barkowego

stawu nadgarstkowego

elektrogoniometrów
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2.2. Grupa badanych osób
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3. ANALIZA WYNIKÓW

órnej podczas wykonywania zginania i prostowania stawu lub odwodzenia
i przywodzenia stawu.

awu barkowego
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A. Guzik-

nadgarstkowego

go i odwodzenia promieniowego
w stawie nadgarstkowym

elektrogoniometrów

podczas zginania
odwodzenia
podczas zginania i prosto
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6,45°±19° a podczas

otrzymanych danych.
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odwodzenie
stawu nadgarstkowego

4. PODSUMOWANIE PRACY

codzienn
udarach mózgu.
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THE RESEARCH OF RANGE OF MOVEMENT IN JOINTS OF UPPER
LIMB BY ELECTROGONIOMETERS
Abstract: The article shows the researches of range of movement in joints of
upper limb made with electrogoniometers. The researches were made for typical
moves in shoulder, elbow and wrist joint. The results show the minimum and
maksimum angle and the range of motion in three main joints of upper limb.

