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Streszczenie. Szacuje się, że w Polsce niepełnosprawnością ruchową dotkniętych jest 2,7 
miliona osób [1]. Rehabilitacja ma na celu poprawę sprawności fizycznej człowieka. 
Standardowa terapia jest wieloetapowa i może mieć charakter leczniczy, pedagogiczny, 
zawodowy, psychologiczny oraz społeczny. O konieczności oraz sposobie rehabilitacji 
decyduje szereg specjalistów na podstawie wyników wcześniej wykonanych badań [2,3].  
Najpopularniejszym sposobem rehabilitacji kończyny górnej jest metoda ruchowa obejmująca 
wiele ćwiczeń które możemy wykonywać samemu lub z pomocą osoby trzeciej. Do 
rehabilitacji wykorzystywane są również dodatkowe urządzenia mające na przykład 
zastępować całą kończynę lub jej część. Dzięki takim urządzeniom występuje możliwość 
zastosowania np. terapii lustrzanej opracowanej przez Vilayanur S. Ramachandrana [4]. 

Z przeglądu urządzeń wspomagających terapię wynika, że na rynku istnieje mało urządzeń 
służących konkretnie do rehabilitacji kończyn górnych.  Z tego powodu opracowano model 
interaktywnej rękawicy, która ma na celu przywrócenie częściowego lub całkowitego zakresu 
ruchu w dłoni i palcach. Takie narzędzie może być wykorzystane jako kontroler w formie 
myszy komputerowej, aby następnie sterować różnymi aplikacjami komputerowymi co 
będzie służyło wspomaganiu rehabilitacji kończyny górnej.  

Urządzenie powstało z takich elementów jak dwa tensometryczne czujniki ugięcia, 
akcelerometru i żyroskopu MPU6050, zestawu Bluetooth HC-06 oraz z mikrokontrolera AVR 

Atmega 32u4. Opracowany interaktywny kontroler ma umożliwiać sterowanie aplikacjami 
wspomagającymi diagnostykę i terapię osób niepełnosprawnych. Zakłada się również możliwość 
późniejszego zaprogramowania urządzenia w sposób, który umożliwi połączenie go z 
komputerem oraz systemem Oculus 3D w celach rehabilitacyjnych i dalszych badań dotyczących 
opracowania aplikacji rehabilitacyjnej. 
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