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ABSTRACT 

Тhе people with temporary or permanent disabilities of upper limbs meet many 
difficulties using products and in their everyday activities. 

In the paper the problems related to the injuries of the basic functions of the hands such as 
access, dexterity, pressure, the ability to catch objects are analyzed. Guidelines in designing 
products, furniture and elements of the environment are given. 
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Хората с временни или постоянни увреждания и заболявания на горните крайници 

срещат редица трудности при боравене с продуктите на средата и при изпълнение на 
всекидневните дейности. Основните двигателни функции, свързани с ръцете са: обсег на 
действие (достъп), сръчност, натиск, хващане с една или с две ръце, завъртане на китката, 
стискане.  

Достъпът включва способността на едната или двете ръце да достигнат на определено 
разстояние или продукт напред, над главата, встрани, надолу или зад гърба (фиг. 1). Този 
достъп става по-труден, когато ръката е принудена да се движи по-далеч от състояние на 
покой или когато обектът трябва да бъде достигнат едновременно с двете ръце.  

 

фиг. 1 Начини на движение на ръцете 

Относителният обсег на действие на ръцете по отношение на главата и тялото зависи от 
обхвата на движение на лактите и раменните стави. Свързаните с възрастта промени, 
временни наранявания или заболявания могат да се отразят на разстоянието, до което човек 
достигна, да доведат до намаляване на ставната подвижност и скованост, водещи до 
ограничени способности. Абсолютният обсег на всяка ръка  е повлиян и от 
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ергономични показатели като височина на тялото и дължина на ръката, както и от други 
фактори, като например използването на инвалидна количка (фиг. 2) . 

 

фиг. 2 Обща зона на досигаемост на здрави и хора в инвалидни колички 

В мнозинството от случаите при взаимодействие с продукта се изисква движение на 
едната ръка напред. Движение напред и встрани се налага обикновено при работа, която се 
извършва в седнало или изправено положение и в процеса на действие трябва да се достигне 
до определен елемент: писмена дейност, работата с компютър и достигане на обеми за 
съхранение встрани; в кухнята при подготовка на храната, при хранене и др. Колкото повече 
встрани или назад трябва да се изнесе ръката, толкова по-трудно се достигнат обектите. 
 Факторите на околната среда могат допълнително да намалят обсега на действие на хората с 
увреждания. При проектиране на средата все повече дизайнери и архитекти се съобразяват с 
техните  специфични проблеми и  търсят начини чрез влагане на различни механизми и 
системи да подпомогнат достъпа до продуктите и да улеснят тяхното ползване (фиг. 3, фиг. 
4). 

                

фиг. 3. Понижаване нивото на плот с мивка  и горен ред кухненски шкафове– фирма Scanflex. Ltd 

                                    

фиг. 4. Регулиране височината на обеми за съхранение и работен плот в кухня – дизайн Adam Thomas 

Сръчността е способността да се хване (улови) и задържи предмет както и да се 
извършват фини движения с пръстите при боравене с него.  

Човек хваща, упражнявайки сила с пръстите си, които могат да се използват поотделно 
или заедно за различни действия -  дърпане, бутане, натискане. Често и двете ръце се 
използват  по едно и също време. Това координирано движение изисква сила и ловкост на 
пръстите, сетивни способности и двигателен контрол. При наличието на болка,  независимо, 
че човек си служи с ръцете, ловкостта и уменията му са силно засегнати. Болката може да 
бъде причинена от заболяване или да е временно състояние, но тя се отразява на сръчността 
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и предизвиква чувство на безсилие и неудовлетвореност при опит да се борави с продукти, за 
чиито действие се изисква по-голяма сила или координация на двете ръце. С една ръка човек 
може да извърши следните дейности:  

- натискане със сила с използване на част от ръката, 
- хващане с помощта на показалеца и палеца за генериране на противоположни сили, 
- хващане чрез използване на дланта и палеца с останалите четири пръста.  
Натискът изисква най-малко сръчност. Той може да се приложи в няколко посоки.  

Най- простото действие е натискът, при който се използват пръстите или дланта без 
необходимост от захващане. Ако обектът трябва да бъде отблъснат и повърхността му е 
вертикална,  дланта на ръката трябва да бъде подравнена с вертикалната повърхност или 
трябва да се използват пръстите. При натискане на бутони не се изисква голяма сръчност, 
докато при отваряне на по-тежка врата си изисква определено усилие. (фиг. 5 )  Подходящи 
са дълги дръжки, монтирани на достъпна височина, които могат да бъдат обхванати 
свободно с едната или двете ръце. (фиг. 6) 

                     

  фиг. 5                                            фиг. 6 

Движение нагоре-надолу или наляво-надясно се изисква при използването на някои  
уреди, инструменти, контролни бутони или плъзгачи, при които е възможно да се наложи 
завъртане на китката на 1800. И в двата случая може да възникне болка. Силата на натиск се 
възприема по-комфортно, ако повърхността на обекта е подходящо профилирана и съвпада с 
неутралната позиция на китката (фиг. 7). Това е особено важно при проектиране формата на 
дръжки  на изделия,  на врати и на мебели и при начина на техния монтаж (фиг. 8). 

                                                    

                                             фиг. 7                                                  фиг. 8 
Използването на сензори или «пуш» бутони при врати и чекмеджета на мебели е много 

подходящо, тъй като при тях не се изисква захващане с пръстите, сила  или определена 
позиция на китката.  

Стискането е възможността за хващане чрез противопоставене на силите на палеца и 
пръстите на ръката. То се прилага при задействане на контролни бутони, плъзгачи, дръжки и др. 
Формата, текстурата на повърхността и размерите на продукта трябва внимателно да се 
подбират, за да се осигури удобно боравене с него. действия, които изискват едновременни 
движения в различни посоки (като комбинация от натиск и усукване) са особено трудни за хора 
с намален двигателен контрол. Кръгли обекти (дръжки във вид на сфера или диск) са най-
трудните за хващане, тъй като пръстите  се плъзгат по повърхността. Най-добрата форма е тази, 
която позволява на  палеца и пръстите да захванат отстрани дългите на страни на обекта(фиг. 9).  
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фиг. 9.  Примери на допълнителни елементи и дръжки, които улесняват хващането и завъртането 

Хващането, което се формира с палеца,четирите пръста и  дланта на ръката изисква по-
малки усилия и по-малка прецизност, тъй като при него са ангажирани повече мускули.  При 
него ръката обхваща целия обект и контактът с повърхността е максимален (хващане на 
дръжки, обекти като чаши и др.) (фиг. 10). 

                 

фиг. 10. Изделия , чийто дизайн улеснява ползването  

Някои деца изпитват затруднение, свързани с усещанията за грапавост и релеф при 
разпознаване и съпоставяне на текстурата на обектите. Това състояние, известно като 
„сензорна защита” може да предизвика проблеми при обличане на дрехи например и дори 
при дъвчене на храна. С цел  да се стимулира осезанието, при обучението на тези деца се 
използват изделия  играчки  и повърхности с подчертан релеф и грапавост (фиг. 11). 

                                         

фиг. 11. Изделия и играчки с релефна повърхност 

В заключение могат да се систематизират следните насоки при проектиране на 
продукти с оглед равностойното им ползване и от хора с увреждания  и заболявания на 
горните крайници:  

 - Да бъде осигурена възможност за ползване на продуктите с една ръка (лява или 
дясна), като се избягва необходимостта, изискваща ползването на двете ръце едновременно,  

 - Размерите на продуктите и условията на средата да са съобразени с ергономичните 
фактори, специфични за хора с увреждания, 

 - Да се улесни взаимодействието на продуктите, за чието ползване се изискват само 
сили на натиск.  

 - Размера, формата и повърхността на обекта да се съобразят с типа захващане, 
 - Да се избягва проектирането на продукти, които изискват едновременни движения в 

различни посоки, 
 - Да се осигурява подходящо профилиране на повърхността и осигуряване по 

възможност на максимален контакт с повърхността, 
 - Да се избягват прорези, които изискват  сръчност, 
 - да се избягва необходимостта потребителите да достигнат над главата си, 
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 - Продуктите да бъдат съобразени с  височините, до които хората могат да достигнат, 
включително и хората в инвалидни колички, като се избягва необходимостта потребителите 
да достигат над главата си. 
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