
PRACOWNIE FIZJOLOGII PRACY 

GABINET PALESTEZJOMETRII  (ocena czucia wibracji) 

GABINET BADA Ń NACZYNIOWYCH (próba oziębieniowa, termometria skórna, próba uciskowa) 

 
Zakres bada ń: 

 Palestezjometria ocenia zaburzenia czucia wibracji tj. dysfunkcje obwodowego układu 
nerwowego. Badanie polega na wyznaczaniu najmniejszych wyczuwalnych amplitud ruchu 
drgającego poprzez pobudzanie mechanoreceptorów znajdujących się na opuszkach palców (II-IV) 
obu rąk. W cyklu pomiarowym powtarzanym kilkakrotnie (3 zakresy częstotliwości) wyznaczana 
jest średnia wartość progowa (wynik z opisem w dniu badania ). 
  
  Próba ozi ębieniowa z termometri ą skórn ą (czynno ściow ą) i prób ą uciskow ą ocenia 
zdolność przepływu krwi przez naczynia włosowate i diagnozuje wczesne zaburzenia 
naczynioruchowe. W ocenie tych zmian wykorzystywany jest bodziec zimna, który prowokuje 
wystąpienie reakcji naczynioskurczowych. Badanie polega na oziębianiu dłoni przez 10 min.  
w temp.10

0
C (lub 14

0
C) i rejestrowaniu zmian w przepływie krwi obwodowej pod postacią m. in. 

bielenia czy sinienia palców dłoni, ocenie prawidłowego napięcia ścian naczyń krwionośnych oraz 
analizie dynamiki zmian temp. w poszczególnych fazach (wynik z opisem w dniu badania ). 
 
 
Przygotowanie do badania (warunki badania):  

• warunkiem przystąpienia do badań jest odpowiednia temp. dłoni, dlatego na wizytę należy 
zgłosić się przed czasem (ok.15-20 min.), celem indywidualniego  przygotowania rąk do 
badań oraz dokonania rejestracji i założenia e-karty; 

• w drodze na badania w okresie jesienno-zimowym chronić ręce przed bezpośrednim 
działaniem zimna (rękawiczki). 

  
Odpłatno ść: 

• bezpłatnie – na podstawie skierowania pracodawcy w ramach umowy z Centrum ATTIS; 
• odpłatnie  – zgodnie z obowiązującym cennikiem - nie wymagane skierowanie. 

 
 
Badania realizowane s ą: 

• w profilaktyce zawodowej (badania wstępne, okresowe, kontrolne); 
• w diagnostyce i orzecznictwie chorób zawodowych (np. zespole wibracyjnym, zespole 

cieśni nadgarstka itp.); 
• w diagnostyce chorób pozazawodowych (np. polineuropatiach, obwodowych neuropatiach, 

cukrzycy, miażdżycy, chorobie Raynauda, stanach zapalnych, pourazowych itp.). 

Badania s ą: 

   obowi ązkowe  dla  osób pracujących w narażeniu na: 
• drgania mechaniczne przekazywane na kończyny górne - wibracja miejscowa  

(np. operatorzy ręcznych narzędzi pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych, 
spalinowych, maszyn i pojazdów sterowanych np. dźwigniami itp.); 

• chlorek winylu (np. praca przy produkcji wyrobów z termoplastycznych tworzyw 
sztucznych). 

   zalecane  pracownikom narażonym na: 
• przewlekłe działanie zimna - mikroklimat zimny (np. praca w przetwórstwie chłodniczym, 

mięsnym, rybnym); 
• urazy mechaniczne i mikrourazy związane ze sposobem wykonywania pracy (np. praca  

w budownictwie-wymuszone pozycje rąk, monotypowe ruchy kończyn, zginanie  
i prostowanie w stawach, nadmierne obciążanie ciężarem); 

• zatrucia metalami i substancjami chemicznymi  (np. praca w kontakcie z ołowiem, talem lub 
jego związkami).          


