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zapojili a pak pověřená osoba proškolila personál, který 
vanu ovládá. Vše šlo hezky podle plánu a během dopo-
ledne se už vana napouštěla a probíhala první zkouška, 
která šla na jedničku. Od té chvíle jsme už začali vanu 
využívat k rehabilitaci psů, aby se mohli rychle vrátit do 
běžného života.

Už je to pár měsíců, co s VettRonIC pracujete.
Jak jste s ní spokojeni?

Na začátku používání vany proběhla zatěžkávací 
zkouška v podobě šesti psů různých velikostí. Při této 
zkoušce jsme se učili, jak s vanou zacházet. Měli jsme jen 
drobné technické problémy, které byly, jak se později uká-
zalo, způsobené lidským faktorem, ale okamžitá podpora 
na telefonu nám pomohla závadu vyřešit a vše jsme zvládli 
rozchodit bez nutnosti osobní návštěvy servisu. Zkoušeli 

jsme pak vanu opakovaně napouštět a vypouštět, zkoušeli 
jsme, jak funguje plynulá regulace rychlosti a zpětný chod, 
jak rychle se špiní voda, kolik zůstává chlupů ve filtrech 
a jak rychle voda stydne. Kvalita vody se dobře udržuje 
pomocí filtrace a UV lampy, čímž lze vodu opakovaně po-
užívat bez celkového čištění vany a nádrže. Ze zdravotních 
důvodů, a protože psi vodu často během rehabilitace i pijí, 
nepoužíváme chemii a voda zůstává hezky čistá a použi-
telná. Očista vany probíhá po každém jejím použití a je 
velice rychlá. Síto ve dně vany zachytí hrubé nečistoty, 
a ty pak nepokračují do dalšího síta jemnější kartušové 
filtrace a do nádrže. Díky důmyslně vymyšlenému zvedá-
ní pásu do vertikální polohy je možné pohodlně očistit 
celý pás a prostor pod ním. A případné utopené pamlsky 
tak lze po vypuštění vany snadno sebrat a dno vyčistit. 
Pokud se stane, že pes vodu znečistí příliš, je možné 
vanu vypustit přímo do odpadu, a v nádrži i tak zůstane 
dostatek vody na dalšího pacienta. Další vodu si můžeme 
dopustit a dohřát. Stejně tak můžeme vodu podle potřeby 
dohřívat přímo ve vaně. K vaně patřila i instalace vapky, 
díky které se vana čistí skoro sama. Velkým tlakem vody 
se nádrž vyčistí od nečistot i lehkých usazenin. Ovládání 
vany je intuitivní a velice jednoduché. Máme možnost 
i náklonu pásu během terapie, která je využitelná i při 
psím fitness, čímž udržujeme kondici sportovních psů 
před hlavní sezonou. Koncem letošního roku plánujeme 
vanu vyměnit za vyšší model VETTRONIC UP, který nám 
hodně pomůže při rehabilitaci nejmenších pacientů, ma-
linkých čivav či koček, díky možnosti zvednutí celého pásu 
do vyšší polohy. Myslím, že vanu VETTRONIC můžeme 
doporučit i dalším zájemcům, kteří se chtějí rehabilitaci 
malých zvířat věnovat na vyšší úrovni.

Děkuji, paní doktorko, za příjemný rozhovor a přejeme 
Vám mnoho úspěchů v nové klinice.

Ing. David Sýkora
SMAPRO design s. r. o.

Výrobce hydroterapeutických van VETTRONIC
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Nedílnou součástí většiny rehabilitačních protokolů 
ve fyzioterapii zvířat je trénink propriocepce. Tento 
trénink se provádí u zvířat s neurologickými a orto-
pedickými onemocněními, ale i u zvířat geriatrických, 
u zvířat mladých při jejich pohybovém vývoji a také 
u psích sportovců.

Termín propriocepce vznikl z latinských slov propri-
us, což znamená něco vlastního, a capere, což znamená 
vnímat. Proto propriocepce znamená vnímání vlastní 
polohy v prostoru při stání i při pohybu, včetně polohy 
končetin ve vztahu k sobě navzájem a k tělu jako cel-
ku. Je tedy zodpovědná za vnímání změn poloh trupu, 
končetin a hlavy (Millis, 2014).

Nervový systém je tak schopen pomocí propriocep-
tivního systému zaznamenat změny vznikající ve sva-
lech a uvnitř těla, které vzniknou pohybem a svalovou 
činností. Informaci podávají proprioreceptory uložené 
v kůži, svalech, šlachách, kloubních pouzdrech a peri-
ostu kostí. Rovnováha a správná pozice jednotlivých 
částí těla v prostoru je zajištěna přes reflexní oblouk, 
současně se informace dostane senzorickými drahami 
k mozečku (podvědomě) a do mozkové kůry (vědomě). 
Mozeček a motorická mozková kůra řídí zpětně centrál-
ní cestou správné svalové napětí a délku svalů nutnou 
k udržení těla v prostoru. Cílem je zvýšit nebo snížit 
svalovou aktivitu jednotlivých svalů, aby byla vytvořena 
rovnováha (Tomek, 2019).

K poklesu propriocepce až k úplnému deficitu 
propriocepce dochází při neurologickém onemocnění 
vlastních proprioceptivních drah, při imobilizaci (např. 
po ortopedických zákrocích), vlivem únavy a přibýva-
jícího věku.

Vyšetření proprioceptivního systému je jednou ze 
součástí fyzioterapeutického vyšetření, ze kterého pak 
fyzioterapeut vychází při sestavování rehabilitačního 
plánu, individuálně pro každého pacienta. Jednotlivá 

vyšetření, která nám pomohou zhodnotit propriocep-
tivní systém, jsou:
• zhodnocení postoje,
• postojové reakce (korekční zkoušky, repoziční 

zkoušky),
• hemistanding, hemiwalk – stání nebo chůze na jedné 

straně,
• hopsání,
• trakař.

Trénink propriocepce v podstatě zahrnuje všechny 
cviky prováděné v rámci pohybové terapie. Cviky, při 
nichž si zvíře musí uvědomit polohu všech částí svého 
těla v souvislosti s gravitací a se vzájemným postavením 
jednotlivých částí těla vůči sobě. Jsou to cviky v postoji, 
ale i při pohybu. U pacientů po úrazech a po poranění 
(jakož i u pacientů po chirurgických zákrocích na pohy-
bovém a nervovém aparátu) zapojení jednotlivých cviků 
v rámci rehabilitačního plánu podstatně ovlivňuje fázi 
hojení. U ostatních zvířat (geriatrický pacient, štěně, 
sportující pes) ovlivňuje stupeň jejich dovedností.

Hlavní úlohou fyzioterapeuta je dohlédnout, aby 
dané cviky byly prováděny správně a aby co nejvíce 
napodobovaly přirozený pohybový vzor. Nejčastěji se 
v souvislosti s tréninkem propriocepce uvádějí tyto 
cviky: stání s oporou i bez podpory, udržování narušené 
rovnováhy, nácvik chůze, chůze do osmičky, cvičení na 
balonech, cvičení na trampolíně, cvičení na balančním 
trenažeru Physio-Swing, kavalety a chůze po schodech 
(Bokstahler, 2019).

MVDr. Renata Kvapilová
Veterinární ambulance Skalka
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