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ZPĚTNOVAZEBNÍ RUKAVICE RAPAEL 

Rapael „chytrá rukavice“ pro rehabilitaci (vizuální feedback a kongitivní trénink s motivačními 

prvky) je inovativní řešení pro pokročilou rehabilitaci prstů, zápěstí a předloktí se současným 

rozvojem kognitivních funkcí a neuroplasticity. Terapie probíhá individuálně a lze ji tak vždy 

nastavit dle aktuálního stavu klienta, a to i v jejím průběhu. Je vhodná i pro klienty s velmi malou 

pohyblivostí ruky – vysoká citlivost zaznamenání pohybů je zaručena díky pokročilým pozičním i 

pohybovým senzorům.  

Rukavice Rapael je vybavena širokoúhlým tabletem s pokročilou grafikou a poskytuje tak motivační 

vizuální feedback pro zlepšení a zefektivnění terapie, motivace je zvyšována i pomocí přirozené 

soutěživosti v několika typech her: jednoduchých (vycházející z jednoho pohybu), funkčních (klient 

musí pohyb přizpůsobit podle zvolené motivační hry) a kognitivních (klient musí zapojit myšlení a 

reagovat na motivační úkoly). 

Technologie nabízí možnost monitorování dat v reálném čase pro optimalizování individuální terapie 

a získávání přesných údajů. Výsledky terapie se automaticky po jejím konci zaznamenávají do 

paměti a uživatelsky snadný software dovoluje shromažďovat data pro následné porovnání a 

viditelný progres. Report z terapie lze vytisknout nebo uložit i mimo software přístroje.  

Přístroj má 45 základních motivačních her s možností následného upgradu a rozšíření, jeho výhodou 

je i bezdrátové bluetooth propojení přístroje s dotykovou obrazovkou, elastický a snadno 

desinfikovatelný materiál rukavice i jeho velikost (je snadno přenosný a uložen v kufříku, který je 

součástí ceny přístroje). 

Zpětnovazební rukavice je novinkou v rehabilitaci jemné motoriky rukou, která se do České 

republiky začala dovážet zhruba před rokem. Pracoviště, která s ní pracují, uvádějí její velký přínos 

pro klienty. V královéhradeckém kraji dosud toto zařízení nemá žádné pracoviště, jedním z důvodů je 

také jeho vysoká pořizovací cena. Tento přístroj by proto v našem zařízení mohl sloužit mimo jiné 

také pro instruktáž pro jiná zařízení, která také pracují s osobami s handicapem. V konečném 

důsledku by tak v budoucnu pomohl mnoha dalším potřebným lidem, pokud by se povědomí o této 

moderní technologii rozšířilo i mezi další zařízení. 

 


