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Az aktív ülés (vagy más néven dinamikus ülés) egy folyamatosan változó ülőpozíciót jelent, melyben a 

felsőtest és a medence helyzete dinamikusan változik, így aktivizálva a gerinc körüli központi izmokat. 

Az ún. aktív szék ülőfelülete ezért nem fix rögzítésű, hanem különböző megoldásoknak köszönhetően 

három dimenzióban mozgatható. 

Története: 

 1950-es évek - Miss Mary Quinton: terápia labda segítségével, csecsemők és gyermekek részére 

 1963 - Aquilino Cosani: új technológia, tűzálló, tartós anyag, nagyobb labdák (Gymnastik, Gymnic) 

  Dr. Susan Klein-Vogelbach: felnőttek számára, Cosani labdájával (d=45cm) mozgásterápia 

 Eleinte terápiás célok, majd gimnasztikai alkalmazás, végül az igazi siker: az ülőlabda 

Előnyei: 

 Biztosítja az egyenes testtartást 

 Tehermentesíti a porckorongokat 

 Fokozott izommunka javítja a vérkeringést 

 Erősíti a váz tartóizmait 

 Megszünteti a nyak-hát és derékfájást 

 Koncentrációképesség, az általános közérzet javul 
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Főbb témakörök: 

 Aktív ülés bemutatása 

 Az irodai munkavégzéssel kapcsolatba hozható 

mozgásszervi megbetegedések  

 A mozgásszervi megbetegedések gazdasági terhe 

 Direkt költségek (egészségügyi kezelés költsége) 

 Indirekt költségek (átmeneti munkaképtelenség költsége) 

 Aktív ülést biztosító termékek bemutatása 

 Az aktív ülést megvalósító SpinaliS termékcsalád bemutatása 

 Modellek, működési elv, szabadalmak 

 A gyártó és forgalmazó cég bemutatása,  piaci helyzetének 

elemzése 

 Empirikus vizsgálatok 

 Kérdőív jelenlegi felhasználókkal 

 Nyomáseloszlás vizsgálat 
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MFlex nyomáseloszlás mérő rendszer 

 Az eszközt a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) biztosította számomra. 



A pozíciók: 

 rendeltetésszerű használat 

 keresztbetett láb 

 előredőlt pozíció 

 

 

 „kényelmes” pozíció 

 balra eltolt súlypont 

 jobbra eltolt súlypont 
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A tesztszékek: 

1. RIM tárgyalószék 

2. Haworth tárgyalószék 

3. Kinnarps tárgyalószék 

4. SpinaliS Navigator 

 

5. Kinnarps görgős irodai szék 

6. Flos 

7. Thonet szék 

8. Barcelona szék 

 

9. Breuer Marcell - Wassily-szék 

10.Breuer Marcell - Cesca szék 

11.Spoinq 

A tesztalany:  

 19 éves férfi, 180 cm, 80 kg, aktív sportoló 

 

A helyszínek: 

 BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 

 Basic Collection bemutatóterem 
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Az ülőlap vizsgálata 

Max. terhelés, átlag és szórás együttes 

minimalizálása 

 

A háttámla vizsgálata 

• Megtámasztás pozíciója 

• Megtámasztás mértéke 
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A mozgás dinamikája 
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Autóülések kialakításának tesztelése 

 

 

 

 

 

 

Kerekesszékek kialakításának tesztelése 

 

 

 

 

Személyre szabott talpbetétek készítése 

 

 

 

 

 

 

Matracok tesztelése 
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 A vizsgálat bővítése több tesztszeméllyel: 

 Különböző antropometriai jellemzőkkel rendelkező személyek 

 Férfiak és nők 

 Gyerekek, fiatalok, középkorúak, idősek 

 Eltérő mozgáskorlátozottsággal rendelkező személyek 

 A vizsgálat bővítése több székkel 

 Többféle aktív ülést biztosító megoldás összehasonlítása 

 Egységes minősítési rendszer megalkotása nyomáseloszlás térképek alapján 

 Irodaszék vásárlásnál lehetőség a mérés elvégzésére: személyre szabott információ az aktuális 

ülésképről 

 



Köszönöm a figyelmet! 


