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Анотація
Розглянуто покращення життя людини за допомогою екзоскелету. Досліджено класифікацію екзоскелетів.
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Abstract
Improvement life due to exoskeletons is discussed. The classification of exoskeletons is explored.
Keywords: exoskeleton, indications, advantages, biomechanics equipment.

Вступ

На сьогоднішній день екзоскелет – це сучасна інноваційна розробка вчених. У таких країнах як
США, Японія і Росія вчені займаються дослідженнями в цьому напрямку. Екзоскелет для інвалідів в
першу чергу призначений для посилення мускульних зусиль людини, у якого є проблеми з
кінцівками

Результати дослідження

У сучасному суспільстві велика увага приділяється життя не тільки людей з розвиненими
фізичними здібностями, а й людей, що мають родову або придбану протягом життя фізичну травму,
яка несе відбиток на нормальне існування в соціумі. Для людей не мають можливості самостійно
рухатися розроблений медичний екзоскелет, який допомагає хворому пересуватися. Для гідного
існування людини, важливо пам'ятати, що навколо існують люди, які обмежені фізично. Передові
розробки екзоскелетів для інвалідів зобов'язані допомогти зробити їх життя менш залежною від
фізичних особливостей. Розуміючи всю важливість створення і розвитку екзоскелетів, необхідно
зробити все, щоб купити екзоскелет могла будь-яка людина, яка цього потребує. Адміністрація з
контролю за продуктами і ліками США (FDA) зареєструвала перший екзоскелет, призначений для
реабілітації пацієнтів з травмами хребта, що призвели до паралічу нижньої частини тіла.
Моторизований пристрій під назвою ReWalk кріпиться до обох ніг і спини пацієнта і допомагає
хворому сидіти, стояти і ходити за допомогою компаньйона. [1]

Найпоширеніші медичні екзоскелети

1. Екзоскелет HAL (Виробник: Cyberdyne, Японія).
2. Екзоскелет Ekso (Виробник: Berkeley Bionics, США).
3. Екзоскелет Rex (Виробник: Rex Bionics, Нова Зеландія).
4. Екзоскелет Rewalk (Виробник: Argo Medical Technologies, Ізраїль).

Показання для застосування екзоскелета
1. Після операцій на спинному мозку;
2. Після травм супроводжуються пошкодженням або розривом спинного мозку;
3. Люди похилого віку з порушенням рухової функції;
4. Спадкові захворювання кісток і суглобів;
5. Після перенесеного інсульту;
6. Грубі неврологічні порушення (парези і паралічі).
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Переваги застосування екзоскелетів для інвалідів

1. Екзоскелет дозволяє людям з обмеженими можливостями самостійно ходити. При його
використанні не потрібно додаткових коштів для стабілізації (наприклад, милиць), руки
людини залишаються вільними;

2. Екзоскелет може застосовуватися у людей навіть з повним пошкодженням хребта;
3. Завдяки тому, що немає необхідності використовувати милиці, практично виключена

можливість отримати удар або розтягнення плечового суглоба;
4. Екзоскелет для нижніх кінцівок дозволяє людині здійснювати найрізноманітніші руху -

встати, присідати, йти вперед або назад, повернутися, стояти на одній нозі, підніматися по
сходах, ходити по похилих поверхнях;

5. Екзоскелет не важкий в управлінні. Всі функції активуються за допомогою спеціального
джойстика;

6. Екзоскелет незамінний в домашніх умовах, він дозволяє людині себе обслуговувати себе і
виконувати самі звичайні справи без допомоги близьких людей і доглядальниць;

7. Екзоскелет може бути використаний людиною протягом усього дня завдяки високо ємкісному
аккумулятору;

8. Вага екзоскелета REX становить 38 кілограм. Він витримує людину вагою до 100 кг і зростом
від 1м42 см до 1 м 93 см;

9. Він має зручну систему фіксації і не викликає больових відчуттів і дискомфорту при носінні
протягом всього дня;

10. Якщо хворий якийсь час не рухається, а просто стоїть, то заряд акумулятора не витрачається;
11. Хворий може легко потрапити в ті будівлі, які не оснащені пандусом, також без особливих

зусиль може користуватися громадським транспортом автобусом і тролейбусом;
12. Екзоскелет дозволяє людині спускатися і підніматися по сходах без сторонньої допомоги;
13. Хворий з серйозними ушкодженнями спинного мозку сам може планувати свій вільний час і

не залежати від присутності чужих людей, екзоскелет дозволяє легко пересуватися по вулиці,
зустрічатися з друзями, відвідувати музеї і театри;

14. Завдяки екзоскелету людина може перебувати на свіжому повітрі стільки часу, скільки йому
хочеться, приготувати самостійно будь-яку страву на кухні-адже руки завжди вільні;

15. Екзоскелет REX дуже стійкий, тому людина може навіть стояти на одній нозі;
16. Екзоскелет дарує хворому безліч можливостей, світ не обмежується однією квартирою.

Завдяки екзоскелету людина може малювати, грати на музичних інструментах, забиратися,
обіймати кохану людину;

17.  Допомагає хворому вертикалізуватись.

Позитивні ефекти для здоров'я

1. Підвищується настрій хворого і загальний життєвий тонус;
2. Завдяки постійному руху у людини зменшується жирова тканина;
3. Поліпшується функція кардіореспіраторної системи;
4. Підвищується рухливість суглобів;
5. Поліпшується трафік тканин;
6. Є профілактикою дегенеративних змін в м'язах і кістках;
7. Поліпшується вентиляція легенів, підвищується хвилинний дихальний об'єм;
8. Поліпшується робота шлунково-кишкового тракту;
9. Ходьба покращує кровообіг всіх органів і тканин;
10.  Поліпшується робота сечовидільної системи;
11.  У хворого не утворюються пролежні. [3]

Висновки

Медичний екзоскелет – прогресивна розробка вчених, створена для людей з обмеженими
можливостями. Важливо розуміти, що створені роботи і прилади для інвалідів на базі розроблених
екзоскелетів ставлять на новий рівень життя людей з обмеженими можливостями.
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