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ĮvAdAs

Profesinės praktikos metu studentas turi kruopščiai ir sąžiningai 
atlikti jam pavestą užduotį, bendrauti su patirtį turinčiais specialistais 
ir rinkti medžiagą baigiamajam darbui. Tai šiuo metu ypač svarbu, 
nes universiteto bazė yra dar labai silpna. Anksčiau gauti įrenginiai 
yra pasenę, o naujiems įsigyti Vyriausybė neskiria lėšų. Praktika − 
vienintelis būdas studentui užpildyti praktinių žinių spragą. Todėl jai 
ypatingą dėmesį turi skirtiir katedra, ir praktikantą priimanti įmonė, 
ir studentas. Tik glaudžiai bendradarbiaujant visoms trims šalims ga‑
lima pasiekti pageidaujamą rezultatą. 

Praktikos metu katedra turi numatyti jos eigos kontrolę, o prak‑
tikos vadovas turi glaudžiai bendradarbiauti su įmonės paskirtu prak‑
tikos vadovu.

Praktikos atlikimo kokybė turi būti išsamiai vertinama katedroje 
gynimo metu.
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1. PAžintinė PrAktikA 

Praktikos tikslas

Susipažinti su medicinos, reabilitacijos ir ortopedijos techniką 
gaminančių įmonių struktūra, produkcija, jos projektavimu ir pagrin‑
diniais gamybos procesais.

Praktikos trukmė 

Praktika atliekama po I kurso (po II semestro). 
Praktikos laikas ir trukmė – birželio ar liepos mėnesį dvi savaitės. 

Praktikos vieta

Praktika atliekama aplankant grupę įmonių (pvz., 
UAB „Intersurgical“, AB „Puntukas“, AB „Ortopedijos technika“, 
Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą, UAB „Ortopedijos projek‑
tai“, UAB „OrthoBaltic“, A. Astrausko firmą „Pirmas žingsnis“ ir kt.).

Praktikos programos aprašas

Praktikos metu studentai yra supažindinami su medicinos, rea-
bilitacijos ir ortopedijos techniką gaminančių įmonių struktūra, 
produkcija, jos projektavimu ir pagrindiniais gamybos procesais, 
naudojamomis medžiagomis ir įranga. Atlikęs praktiką, kiekvienas 
studentas paruošia ataskaitą ir pateikia ją ginti.

Praktikos užduotis

Užduotį parengia praktikos vadovas, tvirtina katedros vedėjas.
Atliekant pažintinę praktiką kiekvienoje įmonėje, kurioje lanko‑

masi, nagrinėjami šie klausimai:
Įmonės istorija;
Įmonės gaminama produkcija (nomenklatūra, gamybos mastas);
Įmonės struktūra (atskiri padaliniai, jų specializacija);
Įmonėje vykdomi projektavimo ir gamybos procesai (jų apibū‑

dinimas);
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Pagrindiniai gamybos įrenginiai ir įrankiai (pavadinimai, paskirtis);
Produkcijos kokybės kontrolė ir matavimo priemonės (pavadini‑

mai, paskirtis).

Praktikos ataskaita

Atlikęs praktiką, kiekvienas studentas paruošia ataskaitą ir patei‑
kia ją ginti. Ataskaitą reikia paruošti A4 formato lapuose. Spausdinti 
Times New Roman šriftu 12 dydžio raidėmis, o tarp eilučių palikti 
1,5 eilutės dydžio tarpą. Ataskaita įforminama pagal akademinių dar‑
bų įforminimo reikalavimus (1). Ataskaitos antraštinio lapo pavyzdys 
pateiktas 6 priede. 

Ataskaitoje turi būti atsakyta į praktikos užduotyje pateiktus 
klausimus (apie kiekvieną aplankytą įmonę). Ataskaitos apimtis – apie 
30 puslapių. Brėžiniai, bukletai ir kita informacinio turinio medžia‑
ga pridedama kaip atskiri priedai. Ataskaitos pabaigoje pateikiamos 
išvados. 

Ataskaita įteikiama katedros praktikos vadovui paskutinę pa-
žintinės praktikos dieną. Praktika vertinama atsižvelgiant į ataskai‑
tos kokybę ir studento atsakymus į klausimus.
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2. Profesinės PrAktikos ProgrAmA 

2.1. Profesinės praktikos i programa

Praktikos tikslas

Įgyti pirminių gamybinių-praktinių įgūdžių, tiesiogiai dalyvau‑
jant įmonės gamybos procesuose. Įvertinti teorines žinias, gautas stu‑
dijuojant inžinerines disciplinas, ir taikyti jas praktiškai, ugdyti darbo 
kolektyve įgūdžius. 

siektini rezultatai:

žinoti, kokie yra įmonės, kurioje atliekama praktika, produktai, jų  –
funkcinė paskirtis, sandara, kaip jie naudojami;
žinoti, kokie yra pagrindinių inžinerinių procesų atlikimo metodai  –
ir priemonės, naudojami įmonėje;
žinoti, kokie metodai ir priemonės užtikrina reikiamą kokybę; –
sukaupti praktinių žinių apie nagrinėjamų produktų pardavimą ir  –
naudojimą;
žinoti teisinius, žmogaus saugos, ergonominius, estetinius ir kitus  –
specifinius nagrinėjamiems produktams keliamus reikalavimus bei 
jų įgyvendinimo aspektus.

Praktikos trukmė

Praktika atliekama po II kurso (po ketvirtojo semestro) pagal 
modulį MEBMB11402.

Praktikos trukmė ir atlikimo laikotarpis – liepos ar rugpjūčio 
mėnesį keturios savaitės iš eilės.

rekomenduojama praktikos vieta 

Profesinė praktika yra atliekama įmonėje, kurioje vykdomi me‑
dicinos įrangos, ortopedijos ar techninės pagalbos priemonių projek‑
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tavimo, technologiniai, matavimo, gaminių pirkimo ir pardavimo, 
kontrolės, techninės priežiūros ir kt. procesai.

Įmonių, kuriose Biomechanikos studijų programos studentai gali 
atlikti profesinę praktiką, sąrašas pateiktas 1 priede. Trumpas šių 
įmonių veiklos aprašymas pateiktas 2 priede.

Praktikos įmonę susiranda ir dėl galimybės atlikti praktiką su 
įmonės administracija susitaria studentas. Apie tai jis informuoja 
Biomechanikos katedros paskirtą praktikos vadovą, kuris, atsižvelg‑
damas į įmonėje vykdomus procesus, sprendžia, ar pasirinkta įmonė 
yra tinkama (ar netinkama) praktikai atlikti. Studentams, kurie prak‑
tikos įmonės nesusiranda arba pasirenka netinkamą, ją paskiria prak‑
tikos vadovas.

Įmonė turi užtikrinti studentui darbuotojų saugos ir sveikatos 
bei higienos normas atitinkančias darbo sąlygas, prireikus aprūpinti 
praktikai atlikti būtinais darbo įrankiais, drabužiais ir kitomis asme‑
ninėmis ir kolektyvinėmis darbuotojų saugos priemonėmis.

Profesinės praktikos i programos aprašas

Praktika pagal turinį gali būti skirstoma į 2 pagrindines dalis:
konstrukcinės krypties; –
technologinės krypties – .

Atlikdami konstrukcinės krypties praktiką studentai privalo 
atlikti konkrečius projektavimo darbus ir inžinerinius skaičiavimus. 
Praktikantas turi: 

atlikti konstrukcijos elementų atsparumo skaičiavimus; –
išnagrinėti kinematikos, hidraulikos arba pneumatikos sche‑ –
mas;
padaryti brėžinį; –
ypatingą dėmesį skirti reabilitacijos ir medicinos technikos  –
projektavimo specifinių reikalavimų analizei; 
perprasti konstrukcinio projektavimo programinius paketus,  –
išsiaiškinti jų privalumus ir trūkumus.

Be to, praktikantas turi susipažinti su įmonės struktūra (atskirais 
padaliniais, jų specializacija, ryšiais tarp padalinių; inžinerinių tarny‑
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bų struktūra) ir taikoma technologija: išsiaiškinti, kokie įrenginiai ir 
įrankiai naudojami, išnagrinėti logistiką (įrenginių išdėstymą, gami‑
nių judėjimą, sandėliavimą). Studentas turi išsiaiškinti, kaip įmonėje 
užtikrinama žmonių sveikatos, darbo ir priešgaisrinė sauga.

Atlikdamas technologinės krypties praktiką studentas turi: 
išnagrinėti gaminio ar jo junginių gamybos technologiją (atlie‑ –
kamų operacijų eiliškumą), susipažinti, kaip rengiami techno‑
loginio proceso darbo dokumentai;
išanalizuoti, kokių įrankių ir prietaisų reikia gamybiniam pro‑ –
cesui (pavadinimai, paskirtis, pagrindinės savybės);
atlikti pasitaikančio broko priežasčių analizę;  –
ypatingą dėmesį skirti reabilitacijos ir medicinos technikos ga‑ –
mybos proceso specifinių reikalavimų (pvz., sterilumo ir t. t.) 
analizei;
perprasti technologinio projektavimo programinius paketus,  –
išanalizuoti jų pranašumus ir trūkumus.

Be to, praktikantas turi susipažinti su įmonės struktūra (atskirais 
padaliniais, jų specializacija, ryšiais tarp padalinių; inžinerinių tarny‑
bų struktūra) ir konstravimo procesu. Visa tai studentas turi aprašyti 
ataskaitoje.

2.2. Profesinės praktikos ii programa

Praktikos tikslas

Gilinti gamybinius-praktinius įgūdžius, tiesiogiai dalyvaujant 
įmonės gamybos procesuose. Įvertinti teorines žinias, įgytas studi‑
juojant inžinerines disciplinas, ir taikyti jas praktiškai, ugdyti darbo 
kolektyve įgūdžius. Surinkti reikiamus įrenginių techninius duome‑
nis ir literatūrą baigiamajam darbui atlikti.

siektini rezultatai:

žinoti, kokie yra įmonės, kurioje atliekama praktika, produktai, jų  –
funkcinė paskirtis, sandara, kaip jie naudojami;
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žinoti, kokie yra pagrindiniai inžinerinių procesų atlikimo metodai  –
ir priemonės, naudojami įmonėje;
suprasti, kokiais metodais ir priemonėmis užtikrinama reikiama  –
kokybė;
sukaupti praktinių žinių apie nagrinėjamų produktų pardavimą ir  –
naudojimą;
žinoti teisinius, žmogaus saugos, ergonominius, estetinius ir kitus  –
specifinius nagrinėjamiems produktams keliamus reikalavimus bei 
jų įgyvendinimo aspektus;
žinoti, koks yra nagrinėjamų gaminių techninis lygis analogiškų  –
produktų, gaminamų kitose ES šalių įmonėse, atžvilgiu;
žinoti, kokia įmonėje naudojama nagrinėjamų procesų ekonominio  –
vertinimo metodika;
sukaupti duomenų bakalauro baigiamajam darbui rengti. –

Praktikos trukmė

Praktika atliekama po III kurso (po šeštojo semestro) pagal mo‑
dulį MEBMB11605.

Praktikos trukmė ir atlikimo laikotarpis – liepos ar rugpjūčio 
mėnesį keturios savaitės iš eilės.

rekomenduojama praktikos vieta 

Profesinė praktika yra atliekama įmonėje, kurioje vykdomi me‑
dicinos įrangos, ortopedijos ar techninės pagalbos priemonių projek‑
tavimo, technologiniai, matavimo, gaminių pirkimo ir pardavimo, 
kontrolės, techninėspriežiūros ir kt. procesai.

Įmonių, kuriose Biomechanikos studijų programos studentai gali 
atlikti profesinę praktiką, sąrašas pateiktas 1 priede. Trumpas šių 
įmonių veiklos aprašymas pateiktas 2 priede.

Praktikos įmonę susiranda ir dėl galimybės atlikti praktiką su 
įmonės administracija susitaria studentas. Apie tai jis informuoja 
Biomechanikos katedros paskirtą praktikos vadovą, kuris, atsižvelg‑
damas į įmonėje vykdomus procesus ir spręstinų inžinerinių užda‑
vinių panaudojimo galimybę bakalauro baigiamajam darbui rengti, 
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priima sprendimą, ar pasirinkta įmonė yra tinkama (ar netinkama) 
praktikai atlikti. Studentams, kurie praktikos įmonės nesusiranda 
arba pasirenka netinkamą, ją paskiria praktikos vadovas.

Įmonė turi užtikrinti studentui darbuotojų saugos ir sveikatos 
bei higienos normas atitinkančias darbo sąlygas, prireikus aprūpinti 
praktikai atlikti būtinais darbo įrankiais, drabužiais ir kitomis asme‑
ninėmis ir kolektyvinėmis darbuotojų saugos priemonėmis.

2.2. Profesinės praktikos ii programos aprašas

Praktika pagal turinį gali būti skirstoma į 2 pagrindines dalis:
konstrukcinės krypties; –
technologinės krypties – .

Atlikdamas konstrukcinės krypties praktiką studentas privalo 
atlikti konkrečius projektavimo darbus ir inžinerinius skaičiavimus. 
Praktikantas turi: 

atlikti konstrukcijos elementų atsparumo skaičiavimus; –
išnagrinėti kinematikos, hidraulikos arba pneumatikos sche‑ –
mas;
padaryti brėžinį; –
ypatingą dėmesį skirti reabilitacijos ir medicinos technikos  –
projektavimo specifinių reikalavimų analizei;
perprasti konstrukcinio projektavimo programinius paketus,  –
išsiaiškinti jų privalumus ir trūkumus;
ekonomiškai pagrįsti gaminį (sudaryti mini verslo planą, jame  –
aptarti gaminių paklausą, pasiūlą, savikainą ir t. t.).

Be to, praktikantas turi susipažinti su įmonės struktūra (atskirais 
padaliniais, jų specializacija, ryšiais tarp padalinių; inžinerinių tarny‑
bų struktūra) ir taikoma technologija procesu: išsiaiškinti, kokie įren‑
giniai ir įrankiai naudojami, išnagrinėti logistiką (įrenginių išdėsty‑
mą, gaminių judėjimą, sandėliavimą). Studentai turi išsiaiškinti, kaip 
ceche užtikrinama žmonių sveikatos, darbo ir priešgaisrinė sauga.

Atlikdamas technologinės krypties praktiką studentas turi: 
išnagrinėti gaminio ar jo junginių gamybos technologiją (atlie‑ –
kamų operacijų eiliškumą), susipažinti, kaip rengiami techno‑
loginio proceso darbo dokumentai;
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išanalizuoti, kokių įrankių ir prietaisų reikia gamybos proce‑ –
sui (pavadinimai, paskirtis, pagrindinės savybės);
išnagrinėti logistiką (įrenginių išdėstymą, gaminių judėjimą,  –
sandėliavimą). Studentai turi išsiaiškinti, kaip ceche užtikri‑
nama darbo ir priešgaisrinė sauga;
atlikti pasitaikančio broko priežasčių analizę;  –
išanalizuoti gamybos proceso tobulinimo priemones; –
ypatingą dėmesį skirti reabilitacijos ir medicinos technikos ga‑ –
mybos proceso specifinių reikalavimų (pvz., sterilumo ir t. t.) 
analizei;
perprasti technologinio projektavimo programinius paketus,  –
išanalizuoti jų pranašumus bei trūkumus.

Be to, praktikantas turi susipažinti su įmonės struktūra (atski‑
rais padaliniais, jų specializacija, ryšiais tarp padalinių; inžinerinių 
tarnybų struktūra) ir konstravimo procesu. Visa tai reikia aprašyti 
ataskaitoje.

Gamybinės praktikos metu studentas supažindinamas su naujau‑
siais technikos laimėjimais ir jų taikymo įmonėje galimybėmis. Jei 
kokios nors technikos naujovės įmonėje jau įdiegtos, studentas renka 
medžiagą apie šios naujovės panaudojimo galimybes ir laukiamą arba 
jau pasiektą rezultatą. 

Itin didelis dėmesys skiriamas gebėjimui dirbti grupėje. Svarbu, 
kad studentas problemą spręstų ne vienas. Esant galimybei bus for‑
muojama grupė iš technologinių bei ekonomikos ar vadybos studijų 
krypčių studentų. 

2.3. Profesinės praktikos atlikimo tvarka

1. Katedros paskirtas praktikos vadovas sudaro praktikos atli‑
kimo ir atsiskaitymo už ją kalendorinį grafiką. Jį tvirtina fakulteto 
dekanas. Kalendorinio grafiko pavyzdys pateiktas 3 priede. 

2. Praktikos vadovas organizuoja susitikimą su grupėmis, ren‑
gia pirminį instruktažą, aprūpina studentus praktikos programomis, 
sutarčių pavyzdžiais. Kiekvienas studentas, vykstantis į praktiką, 
gauna praktikos programą ir praktikos atlikimo bei atsiskaitymo už ją 
kalendorinį grafiką.
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3. Sudaroma ir trimis egzemplioriais įforminama studento prak-
tinio mokymo sutartis.

Studentų praktinio mokymo sutartis yra patvirtinta Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto rektoriaus 2004 m. balandžio 21 d. 
įsakymu Nr. 198. Studentai šią sutartį gali atsispausdinti iš VGTU 
informacinės sistemos praktikos duomenų bazės (registruotis šiuo 
adresu https://medeine.vgtu.lt/studentams/login.jsp). Prisiregistravus 
ir meniu eilutėje pasirinkus PRAKTIKA, atsivėrusio lango laukelyje 
„Įmonės kodas“ reikia įvesti įmonės, kurioje bus atliekama prakti‑
ka, kodą. Tai padarius automatiškai užpildomi įmonės rekvizitai arba 
kiekviename laukelyje jie įrašomi atskirai ir spausdinama studento 
praktinio mokymo sutartis (atsispausdinti 3 egz.). Į grafas, kuriose 
reikia nurodyti praktikos tikslus ir uždavinius, įrašoma informacija, 
gauta iš praktikos vadovo arba susirasta VGTU interneto puslapyje, 
kur pateikti kiekvienos katedros praktikos programų aprašymai. 

Studento praktinio mokymo sutartis pasirašoma tokia tvarka: 
pasirašo studentas;  –
pasirašo praktikos vadovas; –
pasirašo įmonės, kurioje studentas planuoja atlikti praktiką,  –
atsakingas asmuo;
tvirtina fakulteto dekanas. –

Užpildytą sutartį (3 egz.) su įmonės, kurioje bus atliekama prak‑
tika, vadovo parašu ir antspaudu studentas turi pateikti registruoti 
Biomechanikos katedrai iki kalendoriniame grafike nurodytos datos. 
Sutartis turi būti užregistruota iki praktikos pradžios!

4. Užregistravęs sutartį studentas gauna individualią praktikos 
užduotį.

Profesinės praktikos metu studentas vykdo praktikos vadovo su‑
darytą ir katedros vedėjo patvirtintą individualią užduotį (užduoties 
forma – 4 priedas), kurios tikslas – pasirinkti ir išanalizuoti konkretų 
objektą (pvz., medicinos prietaisą ar ortopedinį įtvarą), technologinį 
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procesą, surinkti visus reikiamus techninius duomenis, išnagrinė‑
ti konstrukciją, veikimo principą, numatyti tobulinimo priemones. 
Užduotys sudaromos individualiai pagal pasirinktą praktikos vietą 
iki praktikos atlikimo pradžios.

Preliminarios praktikos individualių užduočių temos pateiktos 
5 priede.

Praktikos laikotarpiui yra skiriami du vadovai: universiteto va‑
dovą skiria Biomechanikos katedros vedėjas, įmonės vadovą – įmo‑
nės administracija.

Universiteto vadovo funkcijos:
kartu su studentu sudaryti praktikos užduotį; –
koordinuoti praktikos eigą, padėti spręsti iškilusias problemas  –
atliekant praktiką;
konsultuoti rengiant praktikos ataskaitą; –
studentui parengus ataskaitą, savo parašu patvirtinti, kad atas‑ –
kaita atitinka reikalavimus ir gali būti teikiama ginti. 

Įmonės praktikos vadovo funkcijos:
padėti studentui įmonėje gauti reikalingą informaciją; –
konsultuoti studentą praktikos metu. –

2.4. Praktikos ataskaita

Atlikęs praktiką, kiekvienas studentas paruošia ataskaitą ir pa‑
teikia ją ginti. Ataskaitą reikia paruošti A4 formato lapuose spausdin‑
ti Times New Roman šriftu 12 dydžio raidėmis, o tarp eilučių palikti 
1,5 eilutės dydžio tarpą. Ataskaitos apimtis turi būti 25–30 puslapių. 

Ataskaitos įforminimo reikalavimai pateikti 4 skyriuje. Detaliau 
bendrieji akademinių darbų įforminimo reikalavimai nurodyti reko‑
menduojamos literatūros sąrašo šaltinyje (4). Ataskaitos antraštinio 
lapo pavyzdys pateiktas 6 priede. 

Ataskaitoje turi būti atsakyta į praktikos užduotyje pateiktus 
klausimus. Brėžiniai ir kita informacinio turinio medžiaga prideda‑
ma kaip atskiri priedai. 
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Ataskaitos struktūra:
Katedros vedėjo patvirtinta užduotis su praktikos įmonės vadovo 

atsiliepimu ir įvertinimu.
Įvadas. 
Įmonės istorija, produkcija, nomenklatūra, charakteristika, ga‑

mybos mastas, įmonės struktūra (atskiri padaliniai, jų specializacija, 
ryšiai tarp padalinių; inžinerinių tarnybų struktūra). 

Analizuojamo gaminio duomenys.
Inžineriniai skaičiavimai. Projektuojamo mazgo arba technologi‑

nio proceso analizė. Gamybos proceso logistika, naudojama įranga ir 
įrankiai. Galimos tobulinimo kryptys. Darbo sauga. Gaminio ekono‑
minis pagrindimas (paklausa, pasiūla, savikaina).

Apibendrinimai ir išvados, pasiūlymai ir rekomendacijos.
Literatūros sąrašas.
Specialaus įtaiso brėžiniai (A3–A1 formato) (brėžinių pavyz‑

džiai – 8 priede). 

2.5. Praktikos bazės įvertinimo anketa

Studentai, prieš atsiskaitydami už gamybinę praktiką, privalo 
užpildyti praktikos bazės įvertinimo anketą ir pateikti ją praktikos 
vadovui. Anketos pavyzdys pateiktas 7 priede. Anketos formą galima 
rasti adresu http://www.vgtu.lt/upload/studdir/praktikos_bazes_anke‑
ta.doc.

Bendrieji atsiskaitymo už atliktą praktiką reikalavimai:
sudaryta trišalė studento praktinio mokymo sutartis;  –
praktikos bazės vadovo atsiliepimas ir įvertinimas; –
užpildyta ir pateikta praktikos bazės įvertinimo anketa; –
pateikta išsami praktikos ataskaita.  –

Praktika vertinama atsižvelgiant į ataskaitos kokybę ir studen‑
to atsakymus į klausimus. Gindamas ataskaitą, kiekvienas studentas 
trumpai pristato praktikos rezultatus.

Ataskaita įteikiama katedros praktikos vadovui ne vėliau kaip 
iki rugsėjo 1 dienos.
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mokslinių problemų nagrinėjimas praktikos metu

Studentai, kurie nori tęsti studijas magistrantūroje, praktikai at‑
likti gali pasirinkti verslo įmones, atliekančias mokslinius tyrimus. 
Pavyzdžiui, ortopedijos įmonėje „OrthoBaltic“ atliekami anglies 
pluošto ir plastiko įtvarų patvarumo bei ilgaamžiškumo lyginamieji 
tyrimai, „Idemus“ įmonėje tiriama, kaip ortopediniai įdėklai veikia 
slėgio pasiskirstymą pėdoje ir t. t. Studentas su mokslininkais, ty‑
rėjais ir įmonės specialistais sudaro darbo grupes, kurios sprendžia 
prob lemas. Praktikos metu studentas įgauna MTEP (Mokslinių tyri‑
mų ir eksperimentinės plėtros) projektų vykdymo įgūdžių. 
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3. studentų mokslinė PrAktikA

Praktikos tikslas 

Skatinti akademinį Lietuvos jaunimą domėtis moksliniais tyrinė‑
jimais, atskleisti mokslininko profesijos ir mokslininko karjeros pers‑
pektyvas, sudaryti galimybę studentams susipažinti su žymiausiose 
mokslininkų grupėse, kolektyvuose ir centruose vykdomais moksli‑
niais tyrimais.

Praktikos trukmė

Praktika atliekama vasarą, maždaug nuo birželio vidurio iki rug‑
sėjo vidurio. Praktikos trukmė – 9 savaitės. Moksliniai tyrimai turi 
baigtis iki rugsėjo 1 dienos.

Praktikos programos aprašas

Mokslininkai ir tyrėjai siūlo mokslinės praktikos vietas, prak‑
tikos vadovų anketose pateikia informaciją apie praktikos vadovą 
(mokslo ir pedagoginius pasiekimus, vykdomą akademinę veiklą ir 
kt.), instituciją ir siūlomą praktiką (institucijos pasirengimą priimti 
studentus atlikti mokslinę praktiką, mokslinės praktikos temą, pla‑
nuojamų darbų santrauką ir kt.).

Studentai informacinėje sistemoje http://www.smpraktika.lt/ 
informacija_studentams/ susiranda dominančias praktikos temas ir 
per tą pačią sistemą gali tiesiogiai kreiptis į praktikos vadovą bei išsi‑
aiškinti, ar jis priimtų vienos ar kitos studijų pakopos studentą.

Kreipiantis į praktikos vadovą, patartina nusiųsti jam motyvacinį 
laišką. Galima kreiptis į kelis vadovus iš karto.

Studentui ir praktikos vadovui sutarus dėl praktikos, pasirašoma 
trišalė sutartis tarp studento, vadovo institucijos ir Lietuvos mokslo 
tarybos. Praktikos sutartys paprastai pradedamos pasirašyti nuo bir‑
želio mėnesio.
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Studentų praktikos metu mokama stipendija.

Studentams suteikiamos galimybės atlikti individualius tyrimus, 
pasinaudojant moderniausia mokslinių tyrimų įranga, informaciniais 
ir skaičiavimų resursais bei šiuolaikiniams tyrimams būtinais moks‑
linės literatūros ištekliais, visatekstėmis duomenų bazėmis ir naujau‑
siais įvairių mokslo sričių žurnalais. Mokslinė praktika ypač skati‑
na mokslo jaunimo horizontalųjį mobilumą tarp skirtingų mokslo bei 
studijų institucijų, ir net sričių. 

Studentų mokslinei praktikai vadovauja aukščiausios kvalifikaci‑
jos Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai. Vadovai parenkami viešojo kon‑
kurso būdu pagal iš anksto nustatytus ir žinomus atrankos kriterijus. 

Ataskaita, atlikus mokslinę praktiką

Studentai, baigę mokslinę praktiką, per 7 dienas privalo pateikti 
ataskaitą. Jų formas galima rasti adresu: 

http://www.smpraktika.lt/informacija_studentams/.
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4. reikAlAvimAi, kAiP Įforminti 
PrAktikos AtAskAitą 

Profesinės praktikos ataskaitą sudaro:
tekstinė dalis (aiškinamasis raštas); –
grafinė dalis (brėžiniai, schemos ir pan.). –

Tekstinė ir grafinė dalis segamos į vieną A4 formato aplanką. 
Praktikos aiškinamojo rašto reikalavimai. Rekomenduojama 

praktikos ataskaitos apimtis – 25–30 puslapių. 
Ataskaita spausdinama kompiuteriu Times New Roman šriftu 12 

dydžio raidėmis. Tarp eilučių paliekamas 1,5 eilutės dydžio tarpas. 
Pastraipoms nustatoma abipusė lygiuotė. Paraštės: kairioji – 30 mm, 
dešinioji – 10 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė – 20 mm. 

Praktikos ataskaitos tekstinės dalies struktūra pateikta 4.1 len‑
telėje.

4.1 lentelė. Tekstinės dalies struktūra

nr. Pavadinimas rekomenduojama 
apimtis, psl.

1. Antraštinis lapas
2. Katedros vedėjo patvirtinta užduotis ir prakti‑

kos bazės vadovo atsiliepimas bei įvertinimas
3. Turinys
4. Įvadas 0,5–1
5. Įmonės istorija, produkcija, nomenklatūra, cha‑

rakteristika, gamybos mastas, įmonės struktū‑
ra (atskiri padaliniai, jų specializacija, ryšiai 
tarp padalinių; inžinerinių tarnybų struktūra)

5–10

6. Analizuojamo gaminio duomenys 4–7
7. Inžineriniai skaičiavimai. Projektuojamo 

mazgo arba technologinio proceso analizė. 
Gamybos proceso logistika, naudojama įranga 
ir įrankiai. Galimos tobulinimo kryptys. Darbo 
sauga.
Gaminio ekonominis pagrindimas

10
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nr. Pavadinimas rekomenduojama 
apimtis, psl.

8. Apibendrinimai ir išvados, pasiūlymai ir reko‑
mendacijos 1

9. Literatūros sąrašas 1–2
Priedai

Puslapiai numeruojami arabiškais skaitmenimis, rašomais lapo 
apačioje ties viduriu. Antraštinio lapo ir praktikos užduoties puslapiai 
nežymimi, tačiau į bendrą puslapių skaičių įtraukiami. 

skyrių pavadinimai centruojami ir rašomi 14 dydžio didžiosio‑
mis raidėmis. Tarp skyrių ir poskyrių pavadinimų reikia palikti vie‑
nos eilutės dydžio tarpą.

Tekstas iliustruojamas brėžiniais, nuotraukomis, schemomis. 
lentelės ir paveikslai numeruojami pagal skyrius, pvz., 1 sky‑

riaus 1 lentelė žymima 1.1 lentelė. Toliau rašomas lentelės pavadini‑
mas. Jis pateikiamas virš lentelės. Paveikslo pavadinimas nurodomas 
po paveikslo. 

Pavyzdžiui:
1.1 lentelė. Įmonės gaminamos produkcijos asortimentas

arba
1.1 pav. Struktūrinė schema

Paveikslų ir lentelių pavadinimai centruojami.
formulės. Formulės numeruojamos kiekviename skyriuje atski‑

rai. Jos numerį sudaro skyriaus numeris ir formulės numeris tame 
skyriuje. Tarp jų dedamas taškas.

Formulės centruojamos, po jų dedamas kablelis, paskui rašoma 
„čia:“ ir paaiškinami formulės parametrai.

4.1 lentelės pabaiga
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Pavyzdžiui:

 ρ = m / v, (1.1)

čia: m – masė, kg; 
v – tūris, m3.

Tarp teksto ir formulių paliekamas vienos eilutės dydžio tarpas.
Jei kelios formulės pateikiamos viena po kitos ir tarp jų nėra teks‑

to, jos atskiriamos kabliataškiu.
Pavyzdžiui: 

 A = a/b; (1.2)

 B = c/e. (1.3)

išvados ir pasiūlymai turėtų būtų pateikiami lakoniškų tezių 
forma ir gali būti numeruojami.

Priedai yra atskira praktikos ataskaitos dalis. Jiems priklauso 
papildoma iliustracinė medžiaga, įmonėje gauti brėžiniai, techninių 
duomenų lentelės ir kt. 

literatūros sąrašas pateikiamas naujame lape, jo pradžioje kaip 
skyriaus pavadinimas rašoma Literatūra. 

grafinė dalis. Praktikos metu kiekvienas studentas turi nubrai‑
žyti vieną ar kelis specialiojo įtaiso brėžinius. Tai gali būti įtaiso (pvz., 
medicinos aparato, įtvaro) bendrasis vaizdas, elektrinė ar principinė 
schema, gamybos įrangos išdėstymo schema ir kt. Brėžinio tipas ir 
formatas nurodomas praktikos užduotyje. 

Brėžiniai braižomi kompiuteriu, naudojant atitinkamą automati‑
zuoto projektavimo programą. 

Kiekvieno brėžinio apatiniame dešiniajame kampe pagal stan‑
dartą ISO 7200 braižoma pagrindinė įrašų lentelė. 

Pagrindinė įrašų lentelė pildoma taip:
skiltyje  – Atsakinga žinyba įrašomas fakulteto ir katedros kodas 
(MEBM);
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skiltyje  – Savininkas įrašomas grupės šifras (pvz., VGTU 
BM-06);
skiltyje  – Sudarė nurodoma studento pavardė;
skiltyje  – Tikrino įrašoma dėstytojo – praktikos vadovo pavar‑
dė;
skiltyje  – Konsultantas nurodoma konsultanto pavardė (gamybi‑
nės praktikos ataskaitų brėžiniuose konsultanto pavardės įra‑
šyti nereikia);
skiltyje  – Dokumento tipas įrašomas brėžinio tipas (pvz., ben‑
drojo vaizdo brėžinys, išdėstymo schema);
skiltyje  – Pavadinimas nurodomas brėžinyje pavaizduoto objek‑
to pavadinimas;
skiltyje  – Dokumento statusas įrašoma dokumento stadija (pvz., 
Atliktas);
skiltyje  – Žymuo rašomas to dokumento kodinis žymuo (pvz., 
MEBM B 10 01 BV);
skiltyje  – Laida rašomas dokumento laidos numeris arba žymuo. 
Paprastai pirminis dokumentas žymimas A arba O raide, o vė‑
lesniems pakeitimams suteikiamas kitas kodas;
skiltyje  – Kalba nurodomas dokumento kalbos kodas: lt – lietu‑
vių, en – anglų ir pan.;
skiltyje  – Lapas nurodomas dokumentą sudarančių puslapių 
skaičius ir šio puslapio numeris (jeigu praktikos ataskaitoje 
pateikiamas vienas brėžinys – 1/1).

Šios lentelės pildymo pavyzdys pateiktas 4.1 paveiksle.

4.1 pav. Brėžinio lentelės pildymo pavyzdys
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Brėžiniai turi būti atitinkamai pažymėti. Brėžinio žymuo rašo‑
mas pagrindinės įrašų lentelės atitinkamoje skiltyje. 

Pirmajame žymens sande nurodomas fakulteto ir katedros kodas 
(MEBM). Antrajame sande rašoma studijų rūšis (pagrindinės stu‑
dijos – B), toliau – atlikimo metai, studento numeris grupės sąraše. 
Paskutiniame žymens sande paprastai rašomos dokumento šifrą reiš‑
kiančios pirmosios dokumento pavadinimo raidės (didžiosios), pvz., 
bendrojo vaizdo brėžinys – BV. 

Brėžinio žymens pavyzdys:

meBm B 10 01 Bv

Čia MEBM – katedra; B – bakalauro studijos; 10 – metai; 01 – 
studento numeris grupės sąraše; BV – bendrojo vaizdo brėžinys.

Brėžinių šifrai pateikti 4.2 lentelėje. 

4.2 lentelė. Brėžinių šifrai 

nr. Brėžinio pavadinimas Šifras
1. Bendrojo vaizdo brėžinys BV
2. Surinkimo brėžinys SB
3. Variantinis projektavimas VP
4. Ekonominis brėžinys G1
5. Technologinis brėžinys TB
6. Schemos: 

Elektros 
Kinematikos 
Hidraulikos 
Struktūrinė 
Funkcinė 
Principinė 
Montažo
Sujungimų
Bendroji 
Išdėstymo 

E
K
H
1
2
3
4
5
6
7

Praktikos ataskaitos konstrukcinės krypties darbuose parastai bū‑
tina pateikti analizuojamo gaminio bendrojo vaizdo brėžinį. Bendrojo 
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vaizdo brėžinys apima gaminio konstrukciją ir sudėtines jo dalis, ma‑
tomas iš išorės. Atvaizdų turi būti tiek, kad būtų galima įsivaizduoti 
visą gaminį, jo kompoziciją. 

Bendrojo vaizdo brėžinyje turi būti nurodyti visi matmenys 
(įskaitant išsikišusias dalis, pavyzdžiui, rankenas), taip pat pagrindi‑
niai techniniai matmenys, pavyzdžiui, pamatų varžtų išdėstymo vie‑
tos ir matmenys.

Bendrojo vaizdo brėžinyje įrenginys turi būti padalytas į pagrin‑
dines dalis, kurios turi būti pažymėtos numeriais ir įvardytos.

Bendrojo vaizdo brėžinyje virš pagrindinio lentelės įrašo nurodo‑
mi techniniai gaminio duomenys.

Technologinės krypties praktikos darbuose braižomas įrenginių 
išdėstymo brėžinys. Jame vaizduojamas projektuojamo objekto (pa‑
vyzdžiui, ortopedijos įmonės cecho, baro) įrenginių išdėstymas pasta‑
te; prijungimo prie tepimo, aušinimo, suspausto oro ir panašių sistemų 
vietos; rodyklėmis nurodomas detalių judėjimo srautas (brėžinio pa‑
vyzdys pateiktas 8 priede). 

Įrenginių išdėstymo plane reikia nurodyti technologinę įrangą 
(stakles ir kt.), darbo vietą. Vaizduojant patalpas užtenka nurodyti pa‑
talpos matmenis, įrenginių užimamą plotą. Įrenginių išdėstymo plane 
turi būti matomas ir pastato skersinis pjūvis, kuriame turi būti pavaiz‑
duoti aukščiausi patalpoje esantys įrenginiai. 

Įrenginių išdėstymo planas paprastai braižomas 1:100 masteliu, 
tačiau galima pasirinkti ir kitokį mastelį.
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5. PrAktikos AtAskAitos PAvyzdys

Toliau pateikiamas sutrumpintas profesinės praktikos ataskaitos 
pavyzdys.

Vykdamas į praktiką studentas gavo tokią individualią užduotį:
Praktikos atlikimo vieta – AB „Puntukas“. 
Praktikos tema – „Nuožulniojo keltuvo neįgaliesiems konstruk-

cija ir gamybos technologija“. 

Praktikos užduotis:
Išnagrinėti įmonės struktūrą. Išanalizuoti įmonės gaminamos 

produkcijos asortimentą. Pateikti vertikaliojo ir nuožulniojo keltuvo 
charakteristiką.

Išnagrinėti keltuvo kontrukciją, apskaičiuoti jo platformos stipru‑
mą. 

Išanalizuoti keltuvo gamybos technologiją, logistiką (atliekamų 
operacijų eiliškumą), išnagrinėti technologinio proceso darbo doku‑
mentų sudarymo tvarką. Išsiaiškinti, kokių įrankių ir prietaisų reikia 
gamybiniam procesui atlikti, išanalizuoti jų techninius duomenis. 

Numatyti gamybos proceso tobulinimo priemones. Nubraižyti 1 
A1 formato brėžinį – bendrą jį keltuvo vaizdą. 

Ataskaitos turinys
Įvadas 

Įmonės istorija. Struktūra. Įmonės gaminamos produkcijos 1. 
asortimentas
Nuožulniojo ir vertikaliojo keltuvo charakteristika2. 
Nuožulniojo keltuvo konstrukcija. Atsparumo skaičiavimai 3. 
Nuožulniojo keltuvo gamybos technologija. Technologinio 4. 
proceso darbo dokumentų sudarymo tvarka. Gamybos proce‑
so įrankiai ir įrenginiai 
Gamybos proceso tobulinimo priemonės5. 

Išvados
Naudotos literatūros sąrašas
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1 priedas – A1 formato brėžinys – bendrasis keltuvo vaizdas.
Įvade studentas pristato nagrinėjamą objektą – keltuvą, apibū‑

dina pagrindinius praktikos metu nagrinėtus klausimus, skaičiavimo 
metodus. 

Pvz., šioje ataskaitoje aprašomas keltuvas neįgaliesiems perkelti. 
Keltuvai priskiriami prie kolektyvinio naudojimo techninės pagalbos 
priemonių. Jie naudojami viešose vietose. Tačiau gali būti naudoja‑
mi ir buityje. Kaip matyti iš pavadinimo, keltuvo paskirtis yra ne‑
įgalų žmogų pakelti į tam tikrą aukštį, padėti įveikti laiptus ir pan. 
Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama keltuvo konstrukcijai, jo su‑
dedamųjų detalių tarpusavio sąveikai, t. y. veikimo principui. Taip pat 
svarbi yra keltuvo gamybos technologija – technologinės operacijos, 
jų eiliškumas, dokumentacija, įrankiai ir staklės, reikalingi gamybos 
procesui. Atsižvelgta į gamybos proceso tobulinimo priemones. Šiai 
ataskaitai parašyti ir reikiamai medžiagai surinkti pasinaudota įvairia 
moksline technine literatūra ir anksčiau studijuotų disciplinų paskaitų 
konspektais.

Pirmame skyriuje nagrinėjama įmonės (šiuo atveju AB „Pun-
tukas“) istorija ir struktūra (pateikiama ir apibūdinama įmonės orga‑
nizacinė schema). Aprašomi atskiri padaliniai, jų specializacija, ryšiai 
tarp padalinių, inžinerinių tarnybų struktūra. Trumpai pristatomas 
įmonės gaminamos produkcijos asortimentas.

Antrame skyriuje pateikiama keltuvų klasifikacija ir analizuo‑
jamo nuožulniojo keltuvo charakteristika.

Pagal paskirtį keltuvai gali būti vertikalieji ir nuožulnieji. 
Vertikalieji keltuvai skirstomi į:

keltuvus su šachta; –
žirklinius keltuvus; –
sraigtinius keltuvus (5.1 pav.); –
atvirojo tipo keltuvus; –
keltuvus su kabina ir kt. –
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5.1 pav. Vertikalusis sraigtinis keltuvas

Vertikalusis sraigtinis keltuvas (su užkarda) (5.1 pav.) skirtas ve‑
žimėlyje sėdintiems neįgaliesiems. Jis leidžia vertikaliai pakilti iki 
1,6 m. Keltuvas tvirtinamas prie grindų. Kėlimo aukštis – iki 1,6 m. 
Platformos kilimo ir leidimosi greitis – 4 m/min. Maksimali platfor‑
mos apkrova – 260 kg. Elektros variklio galingumas – 1,1 kW.

Nuožulnieji keltuvai skirstomi į:
keltuvus su posūkiais; –
keltuvus be posūkių. –

5.2 pav. Nuožulnusis keltuvas be posūkių
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5.3 pav. Nuožulnusis keltuvas su posūkiais

Praktikos metu nagrinėjamas keltuvas su dviem posūkiais, va‑
dinasi, jis gali pakelti žmogų į antrą pastato aukštą. Keltuvo kreipia‑
mąją sudarantys vamzdžiai sujungti taip, kad užtikrintų platformos 
judėjimą nuožulnia kryptimi ir darytų posūkį tarp aukštų.

5.4 pav. Keltuvo kreipiančioji
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Nuožulniojo keltuvo bendroji charakteristika pateikta 5.1 lentelėje.

5.1 lentelė. Nuožulniojo keltuvo charakteristika

Naudingojo svorio keliamoji galia, kg 150
Kėlimo aukštis, m 3,68

Platformos matmenys, mm 0,8x0,9
Įrenginio judėjimo greitis, m/min. 6,0

Valdymo vieta:
dirbant, montuojant ir bandant

Mygtukų postai su platformoje 
įrengtu kontaktiniu užraktu

Valdymo būdas (elektrinis,  
pneumatinis, hidraulininis ir pan.) Elektrinis

Srovės tiekimo būdas Lankstus kabelis
Mechanizmų darbo režimo grupė Lengva

Įrenginio masė, t 0,270

trečiame skyriuje nagrinėjama nuožulniojo keltuvo konstrukcija.
Nuožulniojo keltuvo sudedamąsias dalis ir jų tarpusavio sąveiką 

patogu analizuoti sudarant struktūrinę keltuvo schemą (5.5 pav.).

5.5 pav. Keltuvo struktūrinė schema

Dabar reikia išnagrinėti kiekvieną elementą atskirai ir nustaty‑
ti, kokį vaidmenį kokia dalis atlieka. Keltuvo „širdis“ yra pavara. Ji 
sudaryta iš elektros variklio, sliekinio reduktoriaus, žvaigždutės ir 
traukos lyno. Sliekinį reduktorių sudaro viename korpuse sumontuoti 
sliekas ir sliekratis. Žinant pavaros sudėtį, galima sudaryti jos kine‑
matinę schemą (5.6 pav.). 
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5.6 pav. Pavaros kinematinė schema

Elektros variklis ir sliekinis reduktorius yra labai svarbi kons‑
trukcijos dalis. Būtent nuo jos priklauso svarbiausi keltuvo duomenys. 
Elektros variklio ir sliekinio reduktoriaus bendrasis vaizdas pateiktas 
5.7 pav.

5.7 pav. Elektros variklis ir sliekinis reduktorius

Pats elektros variklis yra trifazis asinchroninis. Jo darbas pagrįs‑
tas statoriaus sukamojo magnetinio lauko ir rotoriaus apvijos srovių 
sąveika. Toks variklis naudojamas dėl to, kad yra pigus, patikimas, o 
jo eksploatacija ir priežiūra gana paprasta. Ribota greičio reguliavimo 
galimybė šiuo atveju nėra didelis trūkumas.
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Pagrindinės sliekinio reduktoriaus dalys yra sliekas ir sliekratis. 
Sliekas yra sraigtas, kurio sriegis šiuo atveju yra trapecinio profilio 
(gali būti ir evolventinio). Sliekratis – tai krumpliaratis su įstrižais 
krumpliais. Sliekas suka sliekratį, todėl pavara didina sukimo mo‑
mentą. Sliekinė pavara pasižymi tokiais privalumais:

galima gauti didelį perdavimo skaičių esant kompaktiškai  –
konstrukcijai (nuo 7 iki 100);
pasižymi sklandžia eiga ir tyliai dirba; –
pavarą galima padaryti savistabdę. –

Tačiau yra ir trūkumų. Pagrindiniai iš jų: palyginti nedidelis pa‑
varos naudingumo koeficientas (savistabdžių pavarų – 0,5), sliekratį 
reikia gaminti iš brangių antifrikcinių medžiagų, dėl didelės trinties 
sliekinės pavaros, ilgai be pertaukos dirbdamos, labai įkaista.

Slieko reduktoriaus sliekratis velenu yra sujungtas su žvaigždute, 
kurios pavyzdys pateiktas 5.8 pav.

5.8 pav. Žvaigždutė

Žvaigždutė yra pavaros detalė. Ji nėra užsakoma, gaminama pa‑
čioje įmonėje.

Ant žvaigždutės su įvarža yra užmaunamas traukos lynas. Jis pa‑
teiktas 5.9 pav.
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5.9 pav. Traukos lynas

Kaip matyti iš 5.9 pav., traukos lyną sudaro 7 mm skersmens plie‑
ninis lynas su vienodais tarpais presu įspaustais rutuliukais. Traukos 
lynas važiuoklėmis yra sujungtas su platforma. Tai pagrindinis plat‑
formos traukos organas. Jo konstrukcija leidžia išvengti pagrindinių 
traukos elementų trūkumų: dėl įspaustų rutuliukų traukos lynas ne‑
slysta, pavaros eiga sklandi, nes rutuliukai yra plastikiniai, o plastikas 
paprastai yra tąsesnis negu metalas, be to, dėl rutuliukų geometrinės 
formos išvengiama smūgių.

Žvaigždutės su traukos lynu sankaba pateikta 5.10 pav.

5.10 pav. Žvaigždutės ir traukos lyno sankaba
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Keliamoji platforma pateikta 5.11 pav.

5.11 pav. Keltuvo platforma

5.12 pav. Keltuvo platforma

Kaip matyti iš 5.11 pav., keliamoji platforma susideda iš tokių 
pagrindinių dalių: apsauginio skydo, apsauginių turėklų ir atramos 
įtaiso su pakeliamaisiais sparneliais. Prie platformos skydo pritvirtin‑
tos traukiamosios važiuoklės, kuriomis platforma yra tvirtinama prie 
kreipiančiosios ir slenka ja. Traukiamųjų važiuoklių yra dvi. Viršutinė 
yra varomoji. Ji turi du ritinėlius (riedėjimo elementus), kurie apgau‑
bia kreipiančiosios vamzdį ir tokiu būdu visa platformos konstrukcija 
kybo ant kreipiančiosios. Varomosios važiuoklės korpusas susideda iš 
dviejų dalių – viršutinėje dalyje yra tvirtinami ritinėliai, kuriais va‑



34

žiuoklė slenka kreipiančią ja. Korpusas atlieka ir slydimo guolių vaid-
menį. Apatinėje varomosios važiuoklės korpuso dalyje yra krump lys, 
kuris užgriebia traukos lyno rutuliukus per išpjautą viršutinio krei‑
piančiosios vamzdžio dalį. Tokiu būdu judant lynui varomajai važiuo‑
klei patikimai perduodamas judesys. Varomosios važiuoklės pavyz‑
dys pateiktas 5.13 pav.

5.13 pav. Varomoji važiuoklė

Ritinėlių forma ir suleidimo ant kreipiančiosios vamzdžio kam‑
pas parenkami taip, kad būtų užtikrintas kuo didesnis važiuoklės sta‑
bilumas (5.14 pav.). 

5.14 pav. Ritinėlių išdėstymas ant kreipiančiosios
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Apatinės varomosios važiuoklės konstrukcija yra paprastesnė, ji 
susideda iš korpuso ir keturių ritinėlių. Apatinė varomoji važiuoklė 
nėra sujungta su traukos lynu ir juda judant varomajai važiuoklei. 
Tačiau ji atlieka labai svarbų atramos vaidmenį. Veikiama svorio jė‑
gos platforma važiuoklės ritinėliais prispaudžiama prie apatinio krei‑
piančiosios vamzdžio ir tokiu būdu susidaro atramos paviršius, nelei‑
džiantis platformai pasvirti. Varomoji važiuoklė pateikta 5.15 pav.

5.15 pav. Varomoji važiuoklė

Kadangi nagrinėjamas keltuvas skirtas neįgaliajam į antrą aukštą 
užkelti, kreipiančioji yra daroma su posūkiu (5.16 pav.).

5.16 pav. Keltuvo kreipiančioji
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Keltuvo kreipiančioji yra sulenkiama naudojant specialias 
vamzdžių lenkimo mašinas. Norint, kad mechanizmas veiktų sklan‑
džiai, reikia tinkamai nustatyti kreipiančiosios sulenkimo kampą. 
Kreipiančioji turi būti lenkiama horizontalioje ir vertikalioje plokš‑
tumoje. Taip vamzdžių geometrinių parametrų pokyčių vaizdas bus 
matomas iš šono, iš priekio ir iš viršaus. Žiūrint iš viršaus platforma 
juda ir pasisuka 180º kampu posūkio vietoje, t. y. pasisuka ir juda 
priešinga kryptimi. Todėl horizontalioje plokštumoje kreipiančioji 
turi būti sulenkiama 90º kampu dviejose vietose. Ji gali būti lenkiama 
įvairaus dydžio spindžiais. Nuo to priklauso, kaip sklandžiai veiks 
mechanizmas. Jei posūkis bus labai staigus (mažas sulenkimo spin‑
dis), atsiras tikimybė, kad posūkio ruože važiuoklės užstrigs. Tačiau 
didinant sulenkimo spindį didėja konstrukcijos gabaritai ir neefek‑
tyviai naudojama turima erdvė. Be to, pailgėja platformos judėjimo 
kelias. Todėl nustatant kreipiančiosios sulenkimo spindį reikia remtis 
optimaliu mechanizmo darbo sklandumo ir konstrukcijos ergonomiš‑
kumo bei gabaritų santykiu. Atsižvelgiant į tai, parenkamas 125 mm 
kreipiančiosios sulenkimo spindis, jei jos vamzdžių storis yra 50 mm 
(5.17 pav.).

5.17 pav. Kreipiančiosios posūkio parametrai. Vaizdas iš viršaus
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Vaizde iš šono galima matyti, kad platforma į viršų juda nuožul‑
niai – 27º kampu, paskui apsisuka ir juda į priešingą pusę pradinės 
krypties atžvilgiu 23º nuolydžio kampu. Tuo remiantis, galima daryti 
išvadą, kad vertikalioje plokštumoje platforma pasisuka 50º. Siekiant, 
kad važiuoklės neužstrigtų, ir norint kiek įmanoma efektyviau panau‑
doti turimą erdvę, vertikalioje šoninėje plokštumoje kreipiančioji yra 
sulenkiama 125 mm spindžiu (5.18 pav.).

5.18 pav. Kreipiančiosios posūkio parametrai. Vaizdas iš šono

Kadangi projekcijos iš šono ir iš viršaus yra nubraižytos, galima 
sudaryti projekciją iš priekio ir nustatyti trūkstamus geometrinius po‑
sūkio parametrus (5.19 pav.).

5.19 pav. Kreipiančiosios posūkio parametrai. Vaizdas iš priekio
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Kreipiančioji yra pagaminta iš lygiagrečiai sujungtų vamzdžių. Ji 
montuojama prie laiptų reguliuojamomis atramomis (5.20 pav.).

5.20 pav. Prie laiptų konstrukcijos pritvirtinta kreipiančioji 

Labai svarbu atkreipti dėmesį į sujungimo pobūdį. Šiai kons‑
trukcijai būdingas varžtinis sujungimas. Vadinasi, norint pakoreguoti 
arba pakeisti tam tikrų detalių aukštį arba padėtį, galima jas nede‑
formuojant išardyti ir perdėti į tinkamą padėtį. Dažniausiai naudoja‑
mi 2 rūšių srieginio sujungimo elementai: atraminiams vamzdžiams 
prie keltuvo kreipiančiosios tvirtinti naudojami bendrosios paskirties 
varžtai M12 su šešiakampe galvute ir atitinkamo skersmens veržlės, o 
keltuvo konstrukcijai prie laiptų tvirtinti naudojami ankeriniai varžtai 
M12. 

Išanalizavus pagrindines keltuvo sudedamąsias dalis ir jų sujun‑
gimo principą, galima nusakyti bendrą jį keltuvo veikimo principą. 
Elektros variklio rotorius priverčia suktis reduktoriaus slieką. Sliekas 
sukasi ir perduoda sukimo judesį sliekračiui. Sliekratis suka žvaigž‑
dutę, o ši traukia lyną su presu įspaustais rutuliukais, kuriuos užgrie‑
bia žvaigždutės krumpliai. Lynas yra sujungtas su traukiamosiomis 
važiuoklėmis, kuriomis keliamoji platforma slenka kreipiančią ja pir‑
myn ir atgal.
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Palyginti su senesniais tokių keltuvų tipais, šis turi daug prana‑
šumų. Visų pirma, įprasta metalinė grandinė pakeista lynu su presu 
įspaustais plastikiniais rutuliukais. Dėl to sklandžiai veikia pavara. 
Esant paprastai grandinei kiekvienas žvaigždutės krumplys duoda 
smūgį. Be to, naudojant minėtą lyną, sumažėja mechanizmo bendra‑
sis svoris ir supaprastėja platformos konstrukcija, nes jai nereikia pa‑
pildomų žvaigždučių, užtenka traukiamųjų važiuoklių su ritinėliais.

keltuvo valdymas. Keltuvas turi valdymo sistemą. Ją sudaro 
elektronikos valdymo blokas, valdymo ir iškvietimo pultai. Ryšys 
tarp jų yra palaikomas radijo dažnio impulsais. Tai didelis privalumas, 
nes valdymo įtaisai nėra sujungti laidais. Dėl to supaprastėja keltuvo 
konstrukcija (nereikia maitinimo kabelio vamzdžio), be to, išvengia‑
ma gedimų, susijusių su maitinimo kabelio susidėvėjimu.

Elektrinė valdymo schema padeda reguliuoti platformos judėji‑
mą, t. y. siunčia variklio paleidikliui atitinkamus signalus, tokius kaip 
„Įjungti–išjungti“, „Važiuoti žemyn“, „Važiuoti aukštyn“. Kai platfor‑
ma slenka kreipiančią ja ir pasiekia galutinę padėtį (apačioje arba vir‑
šuje), nuspaudžiama kelio jungiklio svirtis ir išjungiama relė. Tokiu 
būdu išjungiamas variklio paleidiklis ir variklis sustabdomas.

Svarbu užtikrinti, kad keltuvo eksploatacija būtų ergonomiška. 
Siekiant šio tikslo būtina tinkamai išdėstyti platformos valdymo ir 
iškvietimo pultus. Platformos iškvietimo pultų yra du. Vienas yra 
montuojamas pirmame aukšte prie sienos. Jis reikalingas platformai 
iškviesti, kai ji yra antrame aukšte. Antras iškvietimo pultas yra mon‑
tuojamas ant pavaros korpuso, pritvirtinto prie keltuvo konstrukcijos 
viršutinės dalies. Jis reikalingas platformai iškviesti, kai ji yra pir‑
mame aukšte. Kai platforma yra tame aukšte, iš kurio neįgalusis nori 
pasikelti, iškvietimo pultai gali būti nenaudojami, iš karto gali būti 
pasitelkiamas platformoje įmontuotas valdymo pultas. Jis turi 3 myg‑
tukus: „Važiuoti aukštyn“, „Važiuoti žemyn“ ir „Stop“.

Kaip jau buvo minėta, iškvietimo pultai ir platformoje įmontuotas 
valdymo pultas veikia be laidų. Jie turi radijo siųstuvus, kurie siunčia 
radijo dažnio signalą valdymo schemai (imtuvui), o ši priimdama sig-
nalą į jungia elektros variklį. Variklis pradeda suktis tam tikra kryp‑
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timi ir užtikrina platformos judėjimą aukštyn arba žemyn (priklauso‑
mai nuo iškvietimo pulto, kuriuo buvo siunčiamas signalas).

Radijo siųstuvo pagrindinės dalys yra radijo impulsų generato‑
rius, šifratorius ir antena. Radijo impulsų generatorius sukelia tam 
tik ro dažnio ir trukmės impulsus, o šifratorius iš impulsų sekos išker‑
pa (slopina) tam tikrą jų dalį. Tokiu būdu keičiami tarpai tarp impul‑
sų, jų išdėstymas ir gaunamas tam tikras kodas. Jis reikalingas tam, 
kad keltuvo veiklai nesutrukdytų kiti šalia naudojami radiotechnikos 
prietaisai ir variklis nesuveiktų nuo kitų įtaisų skleidžiamų radijo im‑
pulsų. Antena išspinduliuoja šifratoriaus užkoduotus impulsus.

Imtuvas yra montuojamas prie pavaros ir sujungiamas su variklio 
paleidikliu. Svarbiausios jo dalys yra antena ir dešifratorius. Antena 
priima signalą, o dešifratorius jį fiksuoja. Jis paverčia atėjusį signalą 
vaizdo impulsais, o filtras (dešifratoriaus elementas) juos dekoduoja 
ir nustato, ar gautas signalas yra išsiųstas iš keltuvo valdymo pultų. 
Jeigu dekoduota impulsų seka atitinka kodą, su kuriuo dešifratoriaus 
filtras yra suderintas, schemoje atsiranda loginis vienetas, suveikia 
variklio paleidiklis ir pavara yra į jungiama.

keltuvo platformos atsparumo skaičiavimai

Norint apskaičiuoti keltuvo platformos atsparumą, reikia nusta‑
tyti ją veikiančias jėgas. Tam reikia įvertinti keliamo žmogaus su ve‑
žimėliu bei pačios platformos masę:

 M m m~ p= + = + =150 20 170 kg, (5.1)

čia: m~  – žmogaus su vežimėliu masė, kg; 
mp  – platformos masė, kg.

Veikianti jėga apskaičiuojama pagal formulę:

 F Mgx = = ⋅ =170 9 81 1668, N, (5.2)

čia: g – laisvojo kritimo pagreitis, m/s².
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Dabar galima sudaryti skaičiuojamąją schemą (5.21 pav.).

5.21 pav. Platformos skaičiuojamoji schema

Platformą veikia jėgos F sukuriamas lenkimo momentas, kurio 
didžiausia reikšmė nustatoma pagal formulę:

 M Flx = = ⋅ ⋅ =−1668 425 10 7103  N·m, (5.3)

čia: l – jėgos petys, m.

Platformos stiprumo sąlyga yra tokia:

 σ = ≤
M
W

Rx

x

,   (5.4)

čia: Wx  – atsparumo momentas, m³; 
R – stiprumo riba, MPa.

Norint nustatyti atsparumo momentą x ašies atžvilgiu, reikia ap‑
skaičiuoti inercijos momentą tos ašies atžvilgiu. Kadangi skerspjūvis 
yra stačiakampio formos, inercijos momentas yra nustatomas pagal 
tokią formulę:

 I
bh

x = =
⋅ ⋅ ⋅

= ⋅
− −

−
3 3 3 3

6

12
900 10 40 10

12
4 8 10

( )
, m4 ,  (5.5)

čia: b ir h – stačiakampio kraštinės, m.
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Dabar galima apskaičiuoti atsparumo momentą:

 W
I

yx
x= =

⋅

⋅
= ⋅

−

−
−

max

,
,

4 8 10
450 10

1 1 10
6

3
5  m³. (5.6)

Atsižvelgiant į tai, kad platforma pagaminta iš plieno C30, pagal 
žinyną (16) parenkama stiprumo riba R = 210 MPa. Tuomet:

 σ =
⋅

= ≤−

710
1 1 10

64 5 2105,
,  MPa.

Stiprumo sąlyga yra išlaikyta. 

ketvirtame praktikos ataskaitos skyriuje nagrinėjama nuo‑
žulniojo keltuvo gamybos technologija, technologinio proceso darbo 
dokumentų sudarymo tvarka, aptariami gamybos proceso įrankiai ir 
įrenginiai. 

Gamybos procesas – tai atskirų tam tikroje įmonėje atliekamų 
procesų, kurių metu žaliavos ir pusgaminiai perdirbami į ruošinius, 
gatavas detales ir mašinų bei mechanizmų mazgus, visuma.

Į gamybos procesą įeina ne tik procesai, tiesiogiai susiję su gami‑
namų detalių formos ir savybių keitimu bei mašinų ir mechanizmų iš 
jų surinkimu, bet ir pagalbiniai procesai, susiję su visu gamybos pro‑
cesu (tarp cechų naudojamas transportas, įrankių gaminimas ir galan‑
dimas, įrenginių remontas, techninė kontrolė, ruošinių plovimas).

Po kiekvienos technologinės operacijos būtina atlikti ruošinio 
kontrolę, nes kuo anksčiau reikia atskirti gerą produkciją nuo bro‑
kuotos. Tam naudojamos įvairios matavimo priemonės (slankmačiai, 
kampamačiai).

Taip pat naudojamos specialios mašinos ruošinių paviršiams 
prieš tam tikras operacijas nuplauti. Pavyzdžiui, atlikus baigiamąjį 
frezavimą ir norint paruošti pusgaminį gręžti, nuo detalių paviršiaus 
turi būti visiškai pašalintos drožlės.
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Apdirbimo technologinis procesas – tai tam tikra tvarka atlieka‑
ma gamybinio proceso dalis, tiesiogiai susijusi su apdirbamo ruošinio 
matmenų, formos ar medžiagos savybių keitimu.

Surinkimo technologinis procesas – tai dalis gamybinio proceso, 
kuriame gatavos detalės nuosekliai sujungiamos į mazgus ir gatavus 
gaminius, visiškai atitinkančius jiems keliamus reikalavimus.

Labai svarbu tinkamai parinkti ruošinius. Nuo to priklauso ga‑
mybos proceso efektyvumas ir savikaina. AB „Puntukas“ ruošinius 
paprastai užsako. Pageidaujama, kad jų forma būtų kuo panašesnė į 
reikalingų gatavų detalių formą, tada technologinis apdirbimo proce‑
sas yra našesnis ir kokybiškesnis.

Atsižvelgiant į detalių paskirtį, ruošiniai yra juodųjų ir spalvotų‑
jų metalų liejiniai, kalti ir štampuoti ruošiniai, valcuotų profilių ruoši‑
niai, suvirinti ruošiniai, nemetalinių medžiagų ruošiniai. 

AB „Puntukas“ vykdomas keltuvo gamybinis procesas susideda 
iš tokių etapų:

Ruošinių transportavimas;1. 
Ruošinių pjovimas;2. 
Tekinimas (apvalios detalės);3. 
Frezavimas (plokštieji paviršiai);4. 
Gręžimas (jeigu reikia), gilinimas ir plėtimas;5. 
Štampavimas (jeigu reikia), vamzdžių lenkimas;6. 
Šlifavimas;7. 
Suvirinimas (jeigu reikia);8. 
Padengimas polimerais;9. 
Surinkimas;10. 
Galutinė kontrolė ir keltuvo išbandymas.11. 

Ruošiniai transportuojami po kiekvienos operacijos, nes specia‑
lizuoti cechai įrengti skirtingose įmonės teritorijose. Taip pat po kiek-
vienos operacijos reikia atlikti techninę kontrolę.

Ruošiniai dažniausiai pjaunami diskinėmis frezomis. Jeigu ruo‑
šinys yra apskritimo formos, naudojami specialūs peiliai. Pjaunant vi‑
suomet išlaikomi tam tikri matmenys, paliekama apdirbimo užlaida.
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Užlaida (užleidimas) – metalo sluoksnis, reikalingas paviršiaus 
nuokrypiams ir matmenims kompensuoti. Dažniausiai keltuvų ruoši‑
niams paliekama apie 5 mm užlaida, kuri vėliau nupjaunama per du 
kartus (rupus ir švarus apdirbimas)

Tekinimas – metalo pjovimo būdas, kai apdirbama detalė sukasi, 
o peilis slinkdamas išilgai, skersai arba įstrižai ruošinio ašies nupjau‑
na medžiagos sluoksnį.

Keltuvų gamyboje dažniausiai atliekamos tokios tekinimo ope‑
racijos:

a) aptekinimas – išorinių paviršių tekinimas aptekinimo peiliu;
b) ištekinimas – vidinių paviršių tekinimas ištekinimo peiliu.
Pagal paviršiaus šiurkštumą ir matmenų tikslumą tekinimas būna 

rupus, pusiau glotnus ir glotnus.
Frezavimas – tai labai plačiai taikomas metalų ir kitų medžiagų 

apdirbimo daugiaašmeniais įrankiais (frezomis) būdas. Taip gali būti 
apdirbami sukimosi kūnai, bet dažniausiai frezuojami plokštieji pa‑
viršiai.

Frezuojant detalė tvirtinama prie staklių stalo spaustuvais, spau‑
dikliu arba griebtuvu. Jai suteikiamas pastūmos judesys išilgai vienos 
arba 2-jų ašių vienu metu. Frezai suteikiamas sukimosi aplink savo ašį 
ir periodinis vertikalusis pastūmos judesys (priklausomai nuo opera‑
cijos).

Keltuvų gamyboje galiniai paviršiai dažniausiai frezuojami ga‑
linėmis arba cilindrinėmis frezomis, o kai kurių sudedamųjų dalių 
(pvz., pavaros velenų) grioveliai – diskinėmis ir (dažniausiai) piršti‑
nėmis frezomis.

Gręžimas − metalo pjovimo būdas kiaurosioms ir aklinosioms 
skylėms formuoti. Šios skylės reikalingos keltuvo sudedamosioms de‑
talėms vienai prie kitos tvirtinti (su varžtais ir pan.).

Pagrindinės gręžimo operacijos yra tokios:
Skylė išgręžiama ištisinėje medžiagoje;1. 
Praplečiama esanti skylė, t. y. padidinamas išgręžtos skylės 2. 
skersmuo. Gręžiama dažniausiai gręžimo staklėmis. Įrankiui 
suteikiamas sukimosi aplink savo ašį ir vertikaliosios pastū‑
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mos išilgai savo ašies judesys, o apdirbamas ruošinys įtvirtin‑
tas staklėse taip, kad nejudėtų.

Norint patikslinti išgręžtos skylės matmenis ir sumažinti pavir‑
šiaus šiurkštumą atliekamas gilinimas ir plėtimas. 

Gilinimas – papildomas išgręžtos (gali būti ir štampuotos arba 
padarytos liejant) skylės apdirbimas gilintuvais. Atlikus šį procesą, 
paviršiaus šiurkšumas būna maždaug 2,5 mikrometro.

Plėtimas – galutinis paruoštų skylių apdirbimas plėstuvais, no‑
rint gauti mažo šiurkštumo paviršių. Šis procesas gali būti atliekamas 
vienu kartu arba dviem pakopomis.

Įrankiui suteikiamas sukimosi judesys ir pastūma išilgai ašies. 
Šiuo atveju pastūmos yra nedidelės.

Štampavimas – tai procesas, kai metalas deformuojamas štampu. 
Štampo konfigūracija visiškai atitinka gauto ruošinio konfigūraciją. 
Metalo tekėjimą štampu riboja ertmių paviršiai. Taip susidaro uždaros 
konfigūracijos ruošinys.

Šlifavimas atliekamas abrazyviniais diskais. Šlifuojant gaunamos 
labai tikslios 5-to kvaliteto ir labai mažo šiurkštumo – 0,04 mikromet-
ro detalės. Tai paskutinė metalo pjovimo operacija (keltuvų gamyboje 
poliravimas, honingavimas ir superfinišavimas beveik nenaudojami). 
Apdirbamos cilindrinės, plokščios detalės, vidiniai ir išoriniai pavir‑
šiai. Gali būti apdirbamos net kūginės ir fasoninės detalės.

Suvirinimas. Prieš aptariant suvirinimą kaip technologinį pro‑
cesą, reikia paminėti, kad metalinės konstrukcijos esti išardomos ir 
neišardomos.

Prie išardomųjų galima priskirti varžtines, kaištines, pleištines 
ir išdrožines konstrukcijas. Prie neišardomųjų – konstrukcijas, kurios 
gaunamos suvirinimo, litavimo ir kniedijimo būdais.

Iš visų konstrukcijų sujungimo būdų suvirinimas taikomas pla‑
čiausiai. Tai lemia technologiniai šio proceso pranašumai, nes suvi‑
rinant:

sutaupoma daug metalo; –
paprasčiau detales projektuoti ir konstruoti; –
sutaupoma daug laiko ir darbo jėgos. –
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Pagal metalo įkaitinimo būdą suvirinimas skirstomas į elektrinį 
ir cheminį. Elektrinis suvirinimas paplitęs labiau, jis skirstomas į lan‑
kinį ir kontaktinį.

AB „Puntukas“ naudojamas elektrolankinis suvirinimas.
Elektrolankinis suvirinimas – labai paplitusi suvirinimo rūšis. 

Šio proceso metu šilumą metalui įkaitinti ir išlydyti išskiria elektros 
lankas, susidarantis tarp elektrodų arba tarp elektrodo ir suvirinamo‑
jo metalo, prijungtų prie maitinimo srovės šaltinio.

Elektros lankas – tai nenutrūkstamas elektronų srautas, kuris su‑
sidaro tarp elektrodų dujų aplinkoje ir išskiria daug šilumos ir švie‑
sos.

Suvirinus būtina nuvalyti metalą, nes ant jo paviršiaus lieka šlakų 
ir metalo lašelių, dėl kurių vėliau padengti polimerai praranda efek‑
tyvumą.

Padengimas polimerais – būtinas keltuvų gamybos procesas. Šia 
medžiaga turi būti padengta kiekviena detalė.

Padengti polimerais – detalių paviršių nudažyti polimeriniais da‑
žais naudojant naujausias technologijas.

Polimeriniai dažai – tai polimeriniai milteliai, kurių pagrindas 
yra smulkios struktūros epoksidinė derva.

Specialioje kameroje, esant aukštai temperatūrai (apie 200 °C), 
dažų purkštuvu metalo paviršius nupurškiamas lygiu sluoksniu po‑
limerų. Pagrindinis šio proceso tikslas – padaryti detalę atsparią ko‑
rozijai. Būtinos sąlygos yra didelė įtampa ir pastovus elektrostatinis 
laukas kameroje.

Štas būdas, palyginti su įprastu detalių nudažymu, turi daug pra‑
našumų:

Pasižymi darbo našumu – polimerais padengiama greičiau,  –
procesas trunka apie 20 minučių, priklausomai nuo detalės 
matmenų, ir detalė gali būti eksploatuojama beveik iš karto. 
Palyginkime: paprastas dažymas trunka ilgiau, be to, tenka 
laukti apie 8 valandas, kol dažai išdžius.
Yra geresnės kokybės – polimeriniai dažai yra patvaresni, me‑ –
talą dengia lygiau.
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Gaminys atrodo estetiškiau – polimeriniais milteliais galima 
suteikti gaminiui ryškesnę spalvų gamą, gaminys pasižymi geresne 
prekine išvaizda.

Padengti polimerais – paskutinė technologinė operacija prieš su‑
renkant.

Surinkimas – tai gamybinio proceso dalis, kai gatavos detalės 
nuosekliai surenkamos į mazgus ir gatavus gaminius, visiškai atitin‑
kančius jiems keliamus techninius reikalavimus. Šis procesas dar va‑
dinamas šaltkalvių operacija.

Pirminis kiekvieno surenkamo keltuvo elementas yra detalė. 
Detale vadinama keltuvo dalis, kurioje nėra jokių sujungtų elementų. 
Kelios surinktos ir kokiu nors būdu tarpusavyje sutvirtintos detalės 
sudaro mazgą. 

Bazinė detalė – pagrindinis konstrukcijos elementas, nuo kurio 
pradedamas rinkti gaminys.

Surinkimo organizavimo būdas. AB „Puntukas“ organizavimo 
atžvilgiu surinkimas yra stacionarus, dirbiniai surenkami vienoje 
vietoje. Į šią vietą paduodamos visos detalės ir mazgai, reikalingi 
keltuvui surinkti. Stacionarus surinkimas atliekamas koncentravimo 
metodu, tai yra visą keltuvą nuo pradžios iki galo surenka viena bri‑
gada.

Atliekamų operacijų eiliškumas pateiktas 5.22 pav.

5.22 pav. Technologinio proceso operacijų eiliškumas
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technologinio proceso darbo dokumentų sudarymo tvarka

Prieš vykdant technologinius procesus sudaroma technologi‑
nė dokumentacija. Tai pagrindinė gamybos proceso reglamentacijos 
priemonė. Skirtingose įmonėse, gaminančiose tam tikrą produkciją, 
technologinės dokumentacijos formos yra skirtingos, jos priklauso 
nuo gaminamos produkcijos.

Prieš pradedant keltuvų gamybą, AB „Puntukas“ sudaroma tech‑
nologinė dokumentacija. Ji susideda iš daugybės formų, kurios suda‑
ro bendrą sistemą ir kuriose yra pateikti būtini duomenys, reikalingi 
ne tik gamybos procesui atlikti, bet ir jam pasiruošti.

Svarbiausios technologinės dokumentacijos formos yra darbo 
brėžiniai, ruošinių ir detalių judėjimo per cechus žiniaraštis, techno‑
loginė lentelė, technologinio proceso suvestinė, įrangos aprašas.

darbo brėžiniai

Keltuvo detalių brėžiniuose turi būti matomos reikiamos apdir‑
bamų paviršių projekcijos ir pjūviai, matmenys su tolerancijomis, 
glot numo klasės, leistinos geometrinės formos ir apdirbamų paviršių 
tarpusavio padėties nuokrypiai, duomenys apie medžiagą, t. y. jos rū‑
šis, kietumas, apdirbimo būdas bei kiti technologiniai reikalavimai.

ruošinių ir detalių judėjimo per cechus žiniaraštyje išvardija‑
ma ruošinių judėjimo po cechus tvarka. Žiniaraštis kartu yra detalių 
medžiagų ir ruošinių pagrindinė specifikacija. Jame nurodomas ga‑
minio detalių skaičius, apdirbtų ir neapdirbtų detalių svoris, medžia‑
gos rūšis, markė ir naudojimo forma.

technologinė lentelė yra svarbiausias technologinis dokumen‑
tas. Jis skirtas technologiniam procesui aprašyti. Technologinėje len‑
telėje žymimas ne tik operacijos turinys, naudojami įrenginiai, įtaisai, 
pjovimo ir matavimo įrankiai, bet pateikiamas ir apdirbimo eskizas, 
todėl operaciją galima atlikti ir be apdirbamojo ruošinio brėžinio.

technologinio proceso suvestinėje surašomi visi svarbiausi 
duomenys, reikalingi gamybos darbo imlumui apskaičiuoti, gamybai 
organizuoti ir planuoti.
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Įrangos specifikacija skirta įrangai užsakyti, jos eksploatacijai 
apskaičiuoti ir darbo vietoms sukomplektuoti.

gamybos proceso įrankiai ir įrenginiai. Gamybos procese 
naudojami įrankiai ir įrenginiai pateikti 5.2 lentelėje.

5.2 lentelė. Keltuvo gamybos įrankiai ir įrenginiai

operacija Įrenginys Įrankiai

Pjovimas Presas, frezavimo sta‑
klės Peiliai, pjovimo frezos

Frezavimas
Horizontaliojo ir ver‑
tikaliojo frezavimo 

staklės
Frezos

Tekinimas Tekinimo staklės Tekinimo peiliai

Gręžimas Gręžimo staklės Grąžtai

Štampavimas, vamz‑
džių lenkimas

Štampavimo kūjai, 
hidraulinis presas, len‑

kimo mašinos
Štampai

Suvirinimas Suvirinimo aparatas 
(pusiau automatinis) −

Šlifavimas Šlifavimo staklės Šlifavimo diskai

Surinkimas −

Atsuktuvai, raktai, ran‑
kiniai plėstuvai, plak‑

tukai, replės, matavimo 
priemonės

Čia privaloma pateikti visų gamybos procese naudojamų įrengi‑
nių ir įrankių modelius, pvz., tekinimo staklės PROMA SPF-2000PH, 
tekinimo peilis T30K4, gręžimo staklės JET GHD-50PF, spiralinis 
grąžtas P6M5. 

Penktame praktikos ataskaitos skyriuje pateikiami siūlymai, 
kai tobulinti gamybos procesą. 
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Kiekviena besiplečianti įmonė siekia tobulinti gamybos procesą, 
kad išliktų rinkoje, sugebėtų konkuruoti su kitomis įmonėmis ir teik‑
tų klientams ir vartotojams kokybišką produkciją.

Tobulinti gamybos procesą – tai didinti darbo našumą ir produk‑
cijos kokybę. Su tuo susijęs nuolat gausėjantis pelnas. Gamybos pro‑
cesą tobulinti galima įvairiomis priemonėmis. Jų pasirinkimas pri‑
klauso nuo įmonės veiklos ir gaminamos produkcijos.

Gamybos proceso tobulinimas susijęs su jame naudojamais įren‑
giniais ir įrankiais. Taip pat didelę įtaką darbo našumui gali daryti 
gamybos automatizavimas.

Kalbant apie technologinius įrenginius, daugiausia darbo atlieka‑
ma su metalo pjovimo staklėmis. AB „Puntukas“ naudojamos senos 
staklės. Kai kurie jų tipai galėtų būti pakeisti naujomis programinė‑
mis staklėmis, pasižyminčiomis didesniu tikslumu, efektyvumu bei 
paprastesne priežiūra. Tokios staklės leidžia greičiau ir kokybiškiau 
atlikti tam tikrą operaciją, sumažina broko tikimybę. Su šiuo aparatu 
galima iš karto pjauti ruošinį. Į staklių duomenų bazę CAM (computer 
aided manufacture) įvedus brėžinį informacija apdorojama skaitme‑
niniu būdu, o darbininkui tereikia stebėti pjovimo procesą ir esant 
būtinybei ką nors pakoreguoti. 

Vienas iš variantų – pritaikyti naujas technologijas. Dėl šiuolai‑
kinių technologijų atsirado įvairiausios lazerinės technikos, pvz., la‑
zerinio pjovimo staklės. Tokios priemonės turi daugybę privalumų. 
Visų pirma, auga darbo našumas, visos detalės ir ruošiniai apdirbami 
vienodai ir yra aukštos kokybės. Kadangi tokie įrenginiai yra kom‑
piuterizuoti, po kiekvienos atliktos operacijos greitai galima nustatyti 
stakles kitos formos ir paskirties ruošiniams apdirbti. 

Ypač efektyvi priemonė gamybos proceso našumui didinti yra 
gamybos automatizavimas. Tai mašininės gamybos tobulinimo eta‑
pas, kai kuriami ir panaudojami progresyvūs technologiniai procesai 
ir labai našūs įrenginiai šiems procesams atlikti. Gamybos automati‑
zavimas padeda žmogui išvengti fizinio darbo, be to, nereikia opera‑
tyviai valdyti įrenginių. Automatizavus gamybos procesą valdymo ir 
kontrolės funkcijas atlieka prietaisai ir automatiniai įrenginiai.
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Suprantama, svarbiausi gamybos automatizavimo uždaviniai yra 
didinti darbo našumą, gerinti produkcijos kokybę ir darbo sąlygas, 
mažinti produkcijos savikainą.

Optimaliausias variantas būtų dalinis automatizavimas. Esant 
daliniam automatizavimui mechaniškai atliekamos tik kai kurios 
technologinio proceso operacijos, o sudėtingus ir greitus gamybos 
procesus vietoj žmogaus valdo ir kontroliuoja automatiniai įrenginiai. 
Šiame etape naudojami pusautomačiai ir automatai. Pusautomačiai – 
įrenginiai, automatiškai atliekantys tik apdirbimo ciklo judesius. 
Žmogus įstato ruošinius į pusautomatį, išima apdirbtus gaminius ir 
į jungia pusautomatį naujam apdirbimo ciklui. Automatai – įrenginiai, 
automatiškai atliekantys visas ciklo eigas ir pagalbinius judesius ir 
juos kartojantys, kol yra ruošinių, o darbininkas tik kontroliuoja auto‑
matų darbą ir juos derina. Automatų darbinių ir tuščiųjų eigų mecha‑
nizmų darbą koordinuoja ir valdo valdymo sistema.

Labai svarbu, kad gamybos proceso tobulinimo priemonės būtų 
pagrįstos ekonomiškai. Jeigu didėja vien darbo našumas, negalima 
teigti, kad pavyko patobulinti gamybos procesą. Pagrindinis įmonės 
tikslas yra gausėjantis pelnas, todėl visi įdiegti įrenginiai turi nešti 
naudą. Į tai būtinai turi būti atsižvelgta priimant tam tikrus sprendi‑
mus, susijusius su gamybos proceso pakeitimais.

išvados – reikšminga praktikos ataskaitos dalis. Tai atsakymas 
į praktikos užduotyje pateiktus uždavinius. Išvados turi būti konkre‑
čios, glaustai suformuluotos, atitikti praktikos užduotį, tikslą, uždavi‑
nius. Jos turi išplaukti iš teksto ir remtis nagrinėta medžiaga. Išvadų 
neturi būti per daug, nereikia kartoti teksto. Būtina koncentruotai 
reikšti mintis ir daryti tik esminius apibendrinimus.
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6. Įmonės – techninės PAgAlBos 
Priemonių neĮgAliesiems ir ortoPedijos 

Priemonių gAmintojos ir tiekėjos

Neįgaliųjų vežimėliai yra į Lietuvą importuojami, tačiau daug 
jų rūšių gamina AB „Puntukas“. Šios įmonės pagaminti vežimėliai 
atitinka Europos ir tarptautinius standartus ir kokybe nenusileidžia 
užsienietiškiems. Be to, yra pigesni.

AB „Puntukas“ − viena didžiausių Baltijos šalyse įmonių, ga‑
minančių neįgaliesiems techninės pagalbos, slaugos ir reabilitacijos 
priemones, kompleksiškai pritaikanti būstą ir aplinką. AB „Puntukas“ 
įsteigta 1938 metais. Įdiegusi naujas pažangias technologijas, bendrovė 
pradėjo gaminti daugiau kaip 70 rūšių techninės pagalbos priemonių 
ir gali pasiūlyti platų vežimėlių (lauko, kambario, aktyvaus neįgaliojo 
ir kt.), atramų, vaikštynių, stovų asortimentą. Ypatingas dėmesys ski‑
riamas neįgaliems vaikams, sergantiems, cerebriniu paralyžiumi ar 
kamuojamiems kitos negalios. Šiuo metu bendrovė gamina apie 150 
rūšių įvairios techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, pritaiko 
būstą ir aplinką negalios užkluptų žmonių poreikiams.

AB „Puntukas“ gamina įvairius vežimėlius neįgaliems žmo‑
nėms: 

vežimėlius, kurių rėmai padaryti iš titano lydinio, skirtus daug  –
judantiems, sportuojantiems asmenims; 
universalius vežimėlius;  –
lauko vežimėlius su mechanine pavara, jais lengviau įveikti  –
didelius atstumus. Vežimėliai gaminami ir pritaikomi pagal 
individualius pageidavimus. 

AB „Puntukas“ konstruoja ir gamina priemones, skirtas ligonių 
ir neįgaliųjų slaugai bei priežiūrai: 

specialios paskirties kėdes;  –
suolelius;  –
vaikštynes;  –
atramas.  –
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Pritaiko neįgaliųjų poreikiams būstą ir aplinką. Gamina ir mon‑
tuoja šiam tikslui skirtą įrangą: 

keltuvus. „Puntukas“ gali įrengti įvairių tipų keltuvus – verti‑ –
kalųjį grandininį su šachta, sraigtinį atvirą, vertikalųjį žirkli‑
nį, virtuvinį;
ranktūrius;  –
nuožulnas.  –

„Puntukas“ pirmas Lietuvoje pradėjo gaminti ir montuoti ranki‑
nio valdymo mechanizmus visų markių lengviesiems automobiliams.

Bendrovės gaminiai turi paklausą ir yra eksportuojami į Rusiją, 
Ukrainą, Kazachstaną, Latviją, Čekiją, Japoniją. Lietuva iš esmės 
savo jėgomis išsprendė kambario ir lauko vežimėlių gamybos proble‑
mą. 

Šalyje yra nemažai firmų, kurios tiekia mūsų rinkai žinomų ga‑
mintojų vežimėlius, pavyzdžiui, UAB „Teida“ (Kaunas) prekiauja 
„Invacare“, „Kuschall“ firmos vežimėliais, „Biomedika“ – „Mayra“ 
(Vokietija), AB „Ortopedijos technika“, „Idemus“ – „Otto Bock“ 
(Vokietija) vežimėliais. 

1992 metais šalyje įsteigtas Respublikinis invalidų kompensaci‑
nės technikos centras (dabar Techninės pagalbos neįgaliesiems cen‑
tras). Pagrindinis Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (TPNC) 
uždavinys − neįgaliųjų medicininės, socialinės ir profesinės reabili‑
tacijos gerinimas aprūpinant juos techninės pagalbos priemonėmis 
(neįgaliųjų vežimėliai, vaikštynės, ramentai, čiužiniai praguloms iš‑
vengti ir kt.). Nuo 2007 metų TPNC techninės pagalbos priemonėmis 
aprūpina asmenis, turinčius ne tik judėjimo, bet ir klausos bei regos 
negalią (lazdelės, didinamieji stiklai, laikrodžiai akliesiems, baltosios 
lazdelės, žadintuvai kurtiesiems ir kt.).

Atskiras programas taip pat pradėjo įgyvendinti Lietuvos aklųjų 
ir silpnaregių są junga bei Lietuvos kurčiųjų draugija. 

Akliesiems ir silpnaregiams viena iš svarbiausių savarankiško 
gyvenimo sąlygų − turėti reikiamų techninės pagalbos priemonių. 
Didžiausią jų dalį sudaro buitinės priemonės: rankiniai laikrodžiai, 
žadintuvai, baltosios lazdelės, atraminės lazdos, didinamieji stiklai, 
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kasetiniai magnetofonai garsinėms knygoms skaityti, radijo imtu‑
vai, adatos ir vertukai, įvairi elektroninė ir kompiuterinė technika, 
kompiuterinės programos. Visi, norintys skaityti garsines knygas, 
aprūpinami kasetiniais magnetofonais, studentai − diktofonais. Esant 
galimybėms intelektualų darbą dirbantys aklieji ir akli studentai ap‑
rūpinami kompiuterine technika ir įranga. Nemažai techninės pagal‑
bos priemonių akliesiems gaunama kaip labdara: ir baltosios lazde‑
lės, ir kompiuterinė technika, ir kapsulinis popierius, ir kt. Aklieji ir 
silpna regiai gali naudotis naujausiomis techninės pagalbos priemonė‑
mis − elektroninėmis lupomis, televiziniais didinimo aparatais, ge‑
resnės kokybės lietuvių kalbos sintezatoriais, lietuviškai kalbančiais 
laikrodžiais, kraujospūdžio matavimo aparatais, termometrais ir kt. 
Šiomis priemonėmis neįgaliuosius aprūpina Techninės pagalbos neį‑
galiesiems centras ir UAB „Biomedika“. 

1989 metais Birštone įkurta UAB „Taneta“. Pagrindinė bendrovės 
veikla – medicinos įrangos ir techninės pagalbos priemonių gamyba. 
Įmonės gaminiai gerai žinomi medikams, juos teigiamai vertina ir 
specialistai, ir vartotojai. UAB „Taneta“ nauji gaminiai projektuojami 
atsižvelgiant į šiuolaikinius funkcionalumo ir dizaino reikalavimus, 
specialistų pageidavimus ir technikos bei technologijos progresą. Nuo 
1996 metų UAB „Taneta“ glaudžiai bendradarbiauja su visame pasau‑
lyje žinomu medicinos įrangos ir techninės pagalbos bei reabilitacijos 
priemonių gamintoju − koncernu „Sunrise Medical“. Įmonė užsi ima 
neįgaliųjų vežimėlių gamyba, ramentų, lazdelių ir kitų priemonių 
prekyba bei priežiūra. 

Lietuvoje veikia nemažai įmonių, gaminančių ortopedijos tech‑
niką. Akcinė bendrovė „Ortopedijos technika“, veikianti jau 56 
metus, yra didžiausia ortopedinių priemonių ir protezų gamintoja 
Baltijos šalyse. Bendrovės filialai įkurti didžiuosiuose Lietuvos mies‑
tuose: Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Ukmergėje. 
AB „Ortopedijos technika“ gamina iki 250 rūšių protezų ir optopedi‑
nių gaminių, aptarnauja iki 60 tūkst. asmenų per metus. 

1993 metais Kaune Algimanto Astrausko vardu buvo įregistruo‑
ta pirmoji Lietuvoje privati firma, gaminanti protezinius ortopedijos 
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gaminius, „Pirmas žingsnis“. Individualiai gaminami ir pritaikomi 
įvairūs įtvarai, protezai, avalynės įdėklai, ortopedinė avalynė.

UAB „Idemus“ – ortopedijos paslaugų įmonė, dirbanti nuo 1996 
metų. 

1997 metais Vilniuje įkurta UAB Ortopedijos centras. Čia dir‑
bantys aukščiausios kvalifikacijos gydytojai ir ortopedai technikai 
protezuoja amputuotas galūnes, pritaiko protezus, egzoprotezus, įtva‑
rus po ligų ir traumų.

 UAB „Ortopedijos projektai“ techninių ortopedijos priemonių 
rinkoje sėkmingai dirba nuo 2000 metų.

2001-aisiais buvo įkurta UAB „Baltic Orthoservice“. Tai moder‑
ni įmonė, taikanti gamyboje naujausias technologijas, pvz., CAD/CAM 
technologiją, 3D skenavimą. Šiandien tai viena didžiausių ortopedijos 
technikos kompanijų Europoje. Net 85 % įmonės produktų ir paslau‑
gų parduodama užsienyje: Beniliukso šalyse, Vokietijoje, Šveicarijoje, 
Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje ir Suomijoje. „Ortho Baltic“ yra vie‑
na iš nedaugelio Lietuvos bendrovių, vykdančių mokslinius tyrimus 
ir kuriančių naujus produktus bei technologijas. Įmonė ne tik diegia 
šiuolaikines pacientų aptarnavimo ir gamybos technologijas, bet ir 
pati jas kuria. Kartu su partneriais sukurtas 3D kojos skeneris „Easy-
Foot-Scan“ yra vienas geriausių tokio pobūdžio prietaisų pasaulyje. Jų 
yra įsigijusios Šveicarijos, Danijos, Belgijos ir Japonijos ortopedijos 
technikos įmonės. Viena iš pagrindinių įmonėje vykdomų mokslinio 
tyrimo krypčių yra žiniomis pagrįstų diagnostinių sistemų, naudoja‑
mų kaip pagalbinis instrumentas gydytojui, kūrimas. Tokių sistemų 
pavyzdys yra sistema „DoctorShoe®“, skirta pėdos sutrikimams diag-
nozuoti.

Įmonių, kuriose rekomenduojama atlikti profesinę praktiką, 
veik los aprašymas pateiktas 2 priede. 
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7. Bendros žinios APie techninės 
PAgAlBos Priemones neĮgAliesiems

Siekiant gerinti žmogaus galimybes judėti, pasirūpinti savimi, 
orientuotis aplinkoje, bendrauti, priimti informaciją, dirbti, sportuo‑
ti, dalyvauti kultūriniame gyvenime, naudojamos techninės pagalbos 
priemonės, protezai ir ortopediniai gaminiai.

Techninės pagalbos priemonė – bet koks specialus ar standarti‑
nis gaminys, įrankis, įranga, naudojama neįgaliųjų judėjimo bei atra‑
mos sunkumams palengvinti ir neleidžianti jiems pasireikšti, atitai‑
santi arba sumažinanti negalią ar fizinį trūkumą.

Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės (įvairūs vežimėliai, 
vaikštynės, lazdos ir t. t.) yra viena svarbiausių reabilitacijos gran‑
džių. Jos judėjimo negalią turintiems žmonėms suteikia galimybę 
kompensuoti prarastą funkciją, pristabdo ligos progresavimą.

Techninės pagalbos priemonės parenkamos atsižvelgiant į tai, 
kokios biosocialinės funkcijos yra sutrikusios. Skiriama individua‑
laus ir kolektyvinio naudojimo technika.

Individualaus naudojimo technika palengvina tokias funkcijas:
judėjimo (vežimėliai: mechaniniai ir elektriniai, įvairios vaikš‑ –
tynės, lazdos ir kt.);
pasirūpinimo savimi (įtvarai šaukštams, dantų šepetukui, spe‑ –
cialūs įrankiai kojinėms apsimauti, kilpelės sagoms užsiseg‑
ti);
regos (vaikščioti skirtos lazdelės, Brailio žadintuvai); –
klausos (klausos aparatai, telefonai kurtiesiems su teksto eilute  –
ir šviesos signalu);
kalbos (individualūs tarties ir kalbos mokymo kompiuteriai)  –
ir kt. 

Kolektyvinio naudojimo technika reikalinga viešose visuome-
ninėse vietose. Tai nuožulnos, keltuvai, specialūs liftai, garsiniai 
šviesoforai akliesiems, specialūs tualetai su laikikliais ir kt.

Techninės pagalbos priemonių paskirtis yra tenkinti neįga‑
laus žmogaus poreikius. Šios priemonės dažniausiai pritaikomos 
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individua liai, pavyzdžiui, norint pritaikyti vežimėlį reikia įvertinti 
bendrą ją neįgaliojo būklę ir fizines galimybes.

Ortopedinės priemonės. Asmenims, kurių sutrikusi atramos ir 
judamojo aparato funkcija, labai svarbu tinkamai parinkti ortopedi‑
nes ir techninės pagalbos priemones. Tai padaryti padeda gydytojas 
ortopedas ir techninės pagalbos priemonių specialistas. Šios priemo‑
nės kompensuoja prarastą funkciją, pristabdo ligos progresavimą, pa‑
gerina gyvenimo kokybę ir sumažina traumų riziką. 

Dažniausiai naudojamos ortopedinės priemonės: 
rankų ir kojų protezai – . Šios priemonės naudojamos, kai žmo‑
gui amputuojama plaštaka, dilbis, žastas, pėda, blauzda, šlau‑
nis. Protezai gali būti darbiniai, mokomieji, kosmetiniai, bio‑
elektriniai;
rankų ir kojų aparatai – . Šie aparatai naudojami dėl traumų at‑
siradusioms rankų ir kojų sąnarių kontraktūroms (sumažėju‑
siam sąnarių paslankumui), blogai gyjantiems lūžiams gydyti; 
išnirus sąnariams ar plyšus raiščiams, atsiradus nervų pažei‑
dimams;
rankų ir kojų įtvarai – . Šios priemonės naudojamos nuėmus dėl 
galūnių kaulų lūžių uždėtą gipsą, esant sąnarių, raiščių ir rau‑
menų uždegimui, išnirus sąnariams, esant galūnių parezei ar 
paralyžiaus reiškiniams (esant kontraktūroms (sąnarių sustin‑
gimams) ir deformacijoms) bei kt.;
fiksuojamieji korsetai. –  Šios priemonės naudojamos kreivam 
vaikų kaklui gydyti, kai lūžta ar išnyra stuburas, disko išvar‑
žos bei kitų ligų ir traumų atvejais;
koreguojamieji korsetai. –  Šios priemonės naudojamos stuburo, 
kaklo, krūtinės ir juosmens srities iškrypimui (skoliozei), rak‑
tikaulio lūžiui gydyti, ydingai laikysenai koreguoti ir kt.;
kiti gaminiai: –  galvos pilotė (atlikus kaukolės operaciją ir kau‑
lų defektams padengti), apsauginis galvos šalmas, ortopedinė 
avalynė ir kt.

Labai svarbu, kad ortopedinės priemonės būtų parenkamos in‑
dividualiai. Jos neturi spausti ir trikdyti kraujotakos, neturi būti per 
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laisvos, kad neslystų, negali turėti aštrių kampų. Būtina nuolat stebėti 
odos būklę toje vietoje, prie kurios liečiasi techninės pagalbos prie‑
monė, ypač jei sutrikę galūnės jutimai. Pacientas turi žinoti, kokie 
gali būti odos pažeidimai, ir tinkamai ją prižiūrėti. Kadangi įtvarai 
riboja galūnės funkciją, gydytojas turi tiksliai nustatyti jų naudojimo 
laiką, nes, pavyzdžiui, kojų įtvarai gali keisti eisenos dinaminį stereo-
tipą. Vėliau sunku nuo jo atprasti.

Pagrindiniai ortopedinėms priemonėms keliami reikalavimai yra 
šie: naudingumas, tinkamai parinktas svoris, komfortas, paprastu‑
mas, estetiškumas, prieinamumas.

7.1. neįgaliems žmonėms skirta judėjimo technika

Remiantis statistikos duomenimis, iš visų žmonių, turinčių fizi‑
nių trūkumų, sutrikusio judėjimo žmonės sudaro apie 85 %, sutriku‑
sios regos − apie 10 %, sutrikusios klausos − apie 5 %.

Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės, skirtos judėjimo ir 
atramos aparato sunkumams lengvinti, skatina žmogaus aktyvumą, 
gali jam suteikti laisvės bei savarankiškumo. Kuo neįgalusis aktyves‑
nis, tuo lengviau ne tik jam, bet ir visuomenei. Visapusiškai naudinga 
kuo anksčiau skirti priemonę, nes, anksčiau išmokus ja naudotis, ge‑
rokai sutrumpėja gydymo laikas, taigi sutaupomos neįgaliojo išlaiky‑
mo sveikatos priežiūros įstaigose išlaidos, pagreitėja reabilitacija ir 
integravimasis į visuomenės gyvenimą.

Neįgaliųjų vežimėliai. Neįgaliųjų vežimėliai rekomenduojami 
asmenims, kurie negali vaikščioti arba sunkiai įveikia ilgesnį atstumą 
su vaikščiojimo priemonėmis. Vežimėliai skirti neįgaliesiems, prara‑
dusiems galimybę judėti. Yra du pagrindiniai vežimėlių tipai: mecha-
niniai vežimėliai ir elektriniai vežimėliai.
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Mechaniniai vežimėliai gali būti įvairių tipų (3):
vežimėlis su varomaisiais užpakaliniais rataisa) ;

7.1 pav. Vežimėlis su varomaisiais užpakaliniais ratais

vežimėlis su varomaisiais priekiniais rataisb)  (prastesnis ma‑
nevringumo atžvilgiu, skirtas lėtai judėti neįgaliam žmogui, 
negalinčiam atmesti rankų dėl ribotų sąnarių judesių arba kitų 
individualių savybių);

7.2 pav. Vežimėlis su varomaisiais priekiniais ratais



60

palydovo valdomas vežimėlisc) . Rekomenduojamas asmeniui, 
kuris negali valdyti mechaninio vežimėlio; 

7.3 pav. Palydovo valdomas vežimėlis

svirtinis vežimėlisd) . Skirtas savarankiškai didesniems atstu‑
mams lauke įveikti. Šis vežimėlis valdomas abiem rankomis 
stumiant ir traukiant svirtis. Vairuojama dešine ranka (gali 
būti ir kaire) pasukant valdymo svirtį; 

7.4 pav. Svirtinis vežimėlis
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vienarankio vežimėlise) . Vienpusio valdymo vežimėlis skirtas 
žmogui, nevaldančiam vienos rankos. Vežimėliu galima nau‑
dotis kambaryje arba lauke, kur yra kieta paviršiaus danga. 
Vienoje vežimėlio pusėje yra du valdymo lankai, kuriais gali‑
ma suteikti judesį dešiniam arba kairiam ratui. 

7.5 pav. Vienarankio neįgaliojo vežimėlis

vežimėliai su varomaisiais užpakaliniais ratais dar skirstomi į:
universalius; –
aktyvaus tipo – . 

Vežimėliai taip pat gali būti skirstomi į lauko ir kambario veži‑
mėlius. 

Universalus vežimėlis skirtas vaikščioti negalinčiam asmeniui, 
kuris gali judėti rankomis valdomu vežimėliu, tačiau nėra visiškai 
savarankiškas (negali mobiliai judėti, visiškai savimi pasirūpinti). 
Tokiu vežimėliu gali naudotis ir aktyvus neįgalusis. Išskirtiniai bruo-
žai: aukšta nugaros atrama, stūmimo rankenos ir rankų atramos, gana 
griozdiškos.
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7.6 pav. Universalus vežimėlis

Kai asmuo dėl sveikatos būklės yra priverstas judėti rankomis 
valdomu neįgaliųjų vežimėliu ir yra visiškai savarankiškas įprasto‑
je urbanistinėje ir gamtos aplinkoje, tinkamiausias jam yra aktyvaus 
tipo vežimėlis. Šis vežimėlis skirtas asmeniui, kurio pažeistos nugaros 
arba galvos smegenys, stipriai pažeisti sąnariai, kuris serga išsėtine 
skleroze, raumenų distrofija, kurio apatinės galūnės yra amputuotos 
ir kitais atvejais. Svarbu, kad būtų išlikę pakankamai funkcijų, kurios 
leistų neįgaliajam sėdėti tiesiai, pačiam valdyti vežimėlį ir tokiu būdu 
aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Aktyvaus tipo vežimėliai skirti tik aktyviems žmonėms. 
Išskirtiniai bruožai: žema nugaros atrama, gali būti be stūmimo ran‑
kenų, be rankų atramos. 

7.7 pav. Aktyvaus tipo vežimėlis
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elektrinius neįgaliųjų vežimėlius rekomenduojama skirti as‑
menims, turintiems ryškių kojų ir rankų funkcijų sutrikimų (pvz., 
ryški tetraplegija (visų galūnių paralyžius), neprotezuojamos abiejų 
blauzdų ir šlaunų bigės, esant sutrikusioms abiejų rankų funkcijoms), 
ir kt., negalintiems valdyti mechaninio vežimėlio.

Pagal paskirtį šie vežimėliai skirstomi į tris klases (23):
A klasė – nedideli, manevringi neįgaliųjų vežimėliai, kuriais 

sunku įveikti lauke pasitaikančias kliūtis.

7.8 pav. A klasės elektrinis vežimėlis

B klasė – gana nedideli ir manevringi neįgaliųjų vežimėliai, skir‑
ti naudoti kai kuriose patalpose ir galintys įveikti kai kurias lauke 
pasitaikančias kliūtis.

7.9 pav. B klasės elektrinis vežimėlis
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C klasė – paprastai dideli neįgaliųjų vežimėliai, skirti naudoti ne 
tik patalpoje, galintys nuvažiuoti didesnius atstumus ir įveikti lauke 
pasitaikančias kliūtis.

7.10 pav. C klasės elektrinis vežimėlis

Detaliai neįgaliųjų vežimėlių konstrukcijos, projektavimo pa‑
grindai aprašyti knygoje (11). 

vaikščiojimo priemonės. Vaikščiojimo priemonė – tai įtaisas, 
skirtas pasiremti vaikštant. Ji rekomenduojama asmeniui, kuris dėl 
funkcinės negalios be techninės pagalbos priemonių negali saugiai 
judėti. 

Vaikščiojimo priemonės pagal sudėtingumą skirstomos į tokius 
tipus:

lazdos –  – paprastos bei su trimis ir daugiau atramų (7.11 pav.);
ramentai  – – alkūniniai ir pažastiniai;
vaikštynės. –

Taip pat vaikščiojimo priemones galima skirstyti į:
vienarankes  – (pavyzdžiui, ramentai, vaikščiojimo lazdelės 
(7.11 pav.);
dvirankes –  (pavyzdžiui, vaikštynės be ratukų (7.12 pav.), vaikš‑
tynės su ratukais).

lazdos su trimis ir keturiomis atramomis skirtos ligoniams, 
persirgusiems insultu, patyrusiems stuburo sužeidimų, žmonėms, 
kurių stipriai pažeistos apatinių galūnių, klubo sąnario funkcijos ar 
sandara. 
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7.11 pav. Trikojės ir keturkojės lazdos

vaikštynės yra skirtos sunkiai vaikštančių žmonių judėjimui pa‑
talpoje ir lauke palengvinti. Jos pritaikytos naudotis asmenims, pa‑
tyrusiems paralyžių, insultą, stuburo ir dubens kaulų operaciją, taip 
pat žmonėms, kurių pažeistos stuburo ir apatinių galūnių funkcijos ir 
anatomija. 

7.12 pav. Vaikštynės be ratukų
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Dar vienas vaikščiojimo technikos tipas – stovas (parapodiu‑
mas). 

7.13 pav. Stovas

Stovas skirtas žmonėms, kurių sutrikusi kojų funkcija, tačiau tu‑
rintiems stiprias rankas ir jaučiantiems pusiausvyrą. Jis padeda neįga‑
liajam pakilti iš sėdimos padėties į stovimą ir, pasitelkiant savo kūno 
judesius, vaikščioti. 

Stovas sudaro galimybę: 
vežimėlyje sėdinčiam žmogui savarankiškai atsistoti, pereiti  –
į stovą ir, pasitelkiant kūno svyravimo judesius, vaikščioti. Iš 
vežimėlio į stovą galima pereiti greičiau negu per 20 sekun‑
džių; 
atlikti fizinius pratimus stovint (sukiotis, pasilenkti į priekį);  –
išeiti iš stovo ir savarankiškai atsisėsti į vežimėlį;  –
atlikti buities darbus stovint. –
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Naudojant stovą pagerėja neįgaliojo fiziologinė ir psichologinė 
būklė, nes atsiranda galimybė: 

bendrauti su žmonėmis akis į akį;  –
naudotis standartiniais namų apyvokos prietaisais;  –
stovėti ir vaikščioti. –

keltuvai. Neįgaliesiems perkelti ar judėti tam tikroje aplinkoje 
yra naudojama daug ir įvairių pagalbinių mechanizmų. Vieni iš tokių 
yra įvairios paskirties keltuvai. Atsižvelgiant į tai, kur naudojami, jų 
veikimo principai ir mechanizmo įrengimo būdai gali būti įvairūs.

Keltuvai gali būti skirstomi į mobiliuosius ir stacionariuosius. 
Mobilusis keltuvas (7.14 pav.) – tai prietaisas su įtaisais (pavyz‑

džiui, ratais), reikalingais, kad keltuvas galėtų laisvai judėti ir būti 
stumiamas grindimis. Mobiliuoju keltuvu neįgalusis yra pakeliamas, 
perkeliamas arba pervežamas neatsižvelgiant į pritvirtintą įrangą arba 
kitą kartu naudojamą įtaisą.

Stacionarusis keltuvas (7.15 pav.) – tai prietaisas, kuriuo asmuo 
yra pakeliamas, perkeliamas arba pervežamas iš anksto nustatytame 
plote ir kuris tvirtinamas prie sienos, lubų arba grindų.

7.14 pav. Mobilusis keltuvas
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7.15 pav. Stacionarusis keltuvas

Pagrindinė keltuvų paskirtis − pakelti neįgalų žmogų į tam tik-
rą aukštį ar padėti pasiekti vonią, dušą, tualetą arba lovą. Persikelti 
į vonią ar kitoms reikmėms naudojami keltuvai „Aš pats“ (gamina 
AB „Puntukas“), „Aqualift“. Jie padeda lengvai patekti į vonią, tua‑
letą ar į lovą. 
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Kitų keltuvų, pavyzdžiui, vertikaliojo (7.16 pav.), nuožulniojo 
(7.17 pav.), sraigtinio, paskirtis yra pernešti neįgalų žmogų aplinkoje. 
Naudodamasis šiais keltuvais neįgalusis gali įveikti laiptus, didelius 
aukščio pasikeitimus ir panašiai. Šiais keltuvais žmogus gali patekti 
į butą ar kambarius, esančius ne pirmame aukšte, judėti savo namų 
aplinkoje. 

7.16 pav. Vertikalusis keltuvas
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7.17 pav. Nuožulnusis keltuvas

Pagalbinės priemonės leidžia neįgaliajam jaustis daug savaran‑
kiškesniam ir nepriklausomam, suteikia daugiau laisvių kasdieniame 
gyvenime. Negalios kamuojamam asmeniui daug lengviau adaptuotis 
prie jį supančios visuomenės ir jaustis visaverčiu visuomenės nariu.

7.2. regos ir klausos techninės pagalbos priemonės

Žmonės, kurių sutrikęs regėjimas, yra aprūpinami specialiomis 
regos techninės pagalbos priemonėmis. Tai:

kūno termometrai (kalbantys); –
rankiniai Brailio laikrodžiai;  –
rankiniai kalbantys laikrodžiai; –
staliniai kalbantys laikrodžiai; –



71

orientavimosi priemonės – baltosios lazdelės; –
maisto dozavimo įtaisai – kalbančios virtuvinės svarstyklės; –
didinamieji stiklai (be apšvietimo įrenginio, su apšvietimo  –
įrenginiu ir staliniai su apšvietimo įrenginiu);
mechaninės Brailio rašomosios mašinėlės; –
elektroniniai skaičiuotuvai (kalbantys); –
skaitmeninių knygų grotuvai (DAISY formatas); –
Brailio rašto planšetės. –

7.18 pav. Elektroninis Brailio rašto užrašymo įtaisas „BrailleNote“

Regėjimo sutrikimų turintiems asmenims naudojantis kompiute‑
riu reikalingas žmogaus ir kompiuterio sąsajos įtaisas (HCI − Human 
Computer Interface), pavyzdžiui, Brailio rašto planšetė arba garsinė 
kompiuterio įvestis ir išvestis. Kadangi kompiuteris tampa pagrin‑
dine informacijos perdavimo priemone, vis daugiau tyrinėjimų yra 
susiję su specializuotos sąsajos įtaiso asmenims, turintiems regėjimo 
sutrikimų, tobulinimu. Akliesiems ir silpnaregiams reikalinga specia-
li programinė įranga, kuri veiktų kartu su elektromechanine Brailio 
rašto planšete. Speciali programinė įranga perduoda kompiuterio in‑
formaciją balso sintezatoriumi arba į Brailio rašto planšetę. Asmuo, 
turintis regėjimo sutrikimų, gali informaciją išgirsti arba liesdamas 
planšetę perskaityti ją, užrašytą Brailio raštu.

Klausos negalią turintiems asmenims siūlomos tokios techninės 
pagalbos priemonės:

vibruojantys žadintuvai; –
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laidiniai telefonai (garsą ragelyje sustiprina iki 40 dB); –
signaliniai durų įtaisai ir signalų rodytuvai (durų skambučiai); –
garso rodytuvai (elektroninės auklės). Skiriami asmenims, ku‑ –
rie augina vaikus iki 3 metų. 
vidinio ryšio (FM) sistemos. Tokios sistemos skiriamos asme‑ –
nims, kurie mokosi bendrojo lavinimo, profesinėje, aukštes‑
niojoje ar aukštojoje mokykloje. 

Moksleiviai, turintys klausos sutrikimų, pamokoje dalyvauja 
pasyviai, visą laiką būna įsitempę, nes blogai girdi, ką kalba moky‑
tojas. Tokiems mokiniams atskirti kalbą triukšmingoje ir aidinčioje 
patalpoje yra žymiai sunkiau negu moksleiviams, kurių klausa nor‑
mali. Norint išspręsti šią problemą, vien klausos aparato neužtenka. 
Geriausias sprendimas, pašalinantis negatyvius triukšmo, atstumo ir 
aido efektus, – naudoti FM sistemą. Ši sistema yra sudaryta iš specia‑
laus FM siųstuvo ir imtuvo. Siųstuvą turi mokytojas, o imtuvą moki‑
nys, kuriam pritaikytas klausos aparatas ar įsodintas kochlearinis im‑
plantas. FM sistema padeda mokiniui aiškiai girdėti mokytojo balsą.

7.3. ortopedinė technika

Ortopedines priemones galima skirstyti į:
apatinių galūnių ortopedines priemones; –
viršutinių galūnių ortopedines priemones; –
stuburui skirtas ortopedines priemones. –

Apatinių galūnių ortopedinėms priemonėms priklauso:
protezai; –
ortezai – ortopediniai aparatai, įtvarai, įdėklai; –
ortopedinė avalynė. –

Protezai skirti amputuotai kūno daliai pakeisti. Pagrindinės prie‑
žastys, dėl kurių tenka pašalinti galūnes, yra kraujagyslių ligos (54 %) 
ir cukrinis diabetas (29 %), dar − traumos, onkologinės ligos. 

Amputacija yra daroma, kai nepadeda rekonstrukcinė arterijų 
operacija arba jos negalima atlikti. Taip pat amputuojamos stipriai 
sužalotos ir savo funkcijų atlikti negalinčios galūnės. Galūnių am‑
putavimas – svarbi problema tiek medicinos, tiek socialiniu požiū‑
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riu. Amputuojant koją, ribojamos žmogaus galimybės judėti. Kinta 
judėjimo įgūdžiai, lavinamas kompensacinis judėjimo mechanizmas, 
reikalaujantis didelių fizinių jėgų ir ištvermės.

Apatinės galūnės protezavimo tikslas − atkurti atramos ir judėji‑
mo funkcijas. Protezai gaminami individualiai. Kojos protezai būna:

pirminiai – nešiojami nuo 3 mėnesių iki 1 metų. Jie reikalingi, 
kad žmogus priprastų vaikščioti su protezu ir kad susiformuotų bigė. 
Pirminis ėmiklis padaromas iš plastiko, veikiamo aukštos tempera‑
tūros, nes taip greičiau galima jį pagaminti (per savaitę). Pirminiam 
protezui gaminti nenaudojama kosmetika, kad geriau būtų matoma 
ašių padėtis ir būtų galima ją koreguoti;

nuolatiniai – nešiojami trejus metus, dedami po pirminio prote‑
zo. Po trejų metų jį būtina keisti, nes susidėvi ėmiklis. 

7.19 pav. Blauzdos ir šlaunies protezai
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Ortezai – ortopedinės techninės pagalbos ir gydomosios priemo‑
nės, skirtos judamojo atraminio žmogaus aparato prarastoms arba pa‑
žeistoms funkcijoms atkurti arba kompensuoti. Tai ortopediniai apa-
ratai, įtvarai, ortopediniai įdėklai.

Ortopediniu aparatu kojai galima grąžinti lankstumą po opera‑
cijos – kaulai tokiu atveju fiksuojami, sutvirtinami, o sąnariai palieka‑
mi judrūs (7.20 pav.). Aparatai skiriami ilgai sveikstančių kojų kaulų 
lūžiams gydyti, sutrupėjusiai kojai kompensuoti, esant nestabiliems 
sąnariams, nervų pažeidimams, gydant pseudoartrozę, lėtinį osteo‑
mielitą, pėdų parezę, sąnarių deformacijas, neišsivysčius raumenims. 

7.20 pav. Ortopedinis aparatas
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Plastikinis įtvaras įtvirtina galūnę, sąnarys lieka nejudrus 
(7.21 pav.). Įtvarus galima naudoti po visų kojų kaulų operacijų. 

7.21 pav. Įtvaras

Ortopediniai įdėklai naudojami pėdos skeleto deformacijai 
(plokščiapadystė, šleivumas) koreguoti ir pagal galimybes gydyti.

Įdėklai gali būti minkšti ir kieti, skirti visai pėdai arba dengti tik 
pusę jos bei atlikti daugybę funkcijų:

kompensuoti skirtingą kojų ilgį;  –
paremti pėdos skliautus esant antsvoriui; –
gydyti arba koreguoti plokščiapėdystę, šleivapėdystę ar kitas  –
pėdų deformacijas.

Įdėklai užtikrina:
taisyklingą pėdos formavimąsi;  –
taisyklingą jos padėtį ir formą;  –
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tinkamą svorio pasiskirstymą pėdoje; –
sumažina negalavimus keliuose ir stuburo srityje. –

Ortopedinės priemonės (pėdos įtvarai, įdėklai) atlieka dar vieną 
ne mažiau svarbią funkciją – padeda išlaikyti taisyklingą pėdos ašį. 

7.22 pav. Įdėklai

Ortopedinė avalynė – tai gydytojo ortopedo skiriama gydomoji 
priemonė. Ji gaminama individuliai kiekvienai nesveikai arba defor‑
muotai pėdai pagal specialius matavimo ir modeliavimo metodus ran‑
kiniu būdu. Tai apavas su atitinkamais įvairios paskirties elementais, 
kurių funkcijos yra:

apkrauti; –
paremti; –
koreguoti;  –
kompensuoti defektus; –
imobilizuoti; –
padėti pėdai vystytis. –

kompiuteriniai pėdų tyrimai. Tai slėgio, minant atsiradusio 
skirtinguose pėdos paviršiuose, fiksavimas. Tyrimas parodo anatomi‑
nę pėdos struktūrą, ašis, rotaciją, tikslų slėgio dydį atskirose vietose ir 
jo kitimą einant. Pėdai tirti yra naudojamos dviejų tipų kompiuterinės 
padobarografijos sistemos:

vidinės batų atžvilgiu sistemos; –
išorinės batų atžvilgiu sistemos.  –

Vidinės sistemos (7.23 pav.) naudojamos pėdos būklei bato viduje 
tirti, išorinės (7.24 pav.) – pėdos sąveikai su judėjimo atrama einant 
basomis ir šiai sąveikai, kai judama apsiavus, tirti. 
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7.23 pav. Kompiuterinės padobarografijos sistema pėdos būklei  
bato viduje tirti

7.24 pav. Takelis, kuriame esantys jutikliai perduoda signalą kompiuteriui
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Duomenims pateikti kompiuterinės padobarografijos sistemose 
naudojama spalvinė plantograma. Joje raudona spalva rodo labiausiai 
apkrautas pėdos vietas, geltona ir žalia spalva žymi mažesnes apkro‑
vas, mėlyna spalva – normalią būseną.

Išorinės padobarografijos sistemos yra sudarytos iš skaitmeninės 
pėdos apkrovų dinaminio matavimo plokštės ir valdymo bloko, kuris 
jungiamas prie kompiuterio. Šios platformos gaminamos 0,5, 1 ar 2 m 
ilgio. 2 m platformose būna iki 16 000 jutiklių. 

Ir vieno, ir kito tipo kompiuterinės padobarografijos sistemomis 
diagnozuojama ne tik pėdos sąlyčio su judėjimo paviršiumi būklė 
skirtingomis ėjimo ciklo fazėmis bei pėdos būklė, bet ir pateikiami 
išeities duomenys, kuriais remiantis projektuojami individualūs pė‑
dos įtvarai. Jie turi ne tik subalansuoti pėdos sąlytį su judėjimo atrama 
stovint ir pašalinti krūvį nuo skausmingų pėdos vietų, bet ir užtikrinti 
normalų pėdos funkcionavimą judant. Kita vertus, šios sistemos pra‑
verčia vertinant pacientui pagamintų pėdos įtvarų funkcionalumą. 
Tam ypač gerai tinka vidinės padobarografijos sistemos. 

cAd/cAm sistemos naudojimas. Nuo 2000 metų Lietuvoje or‑
topedinės avalynės kurpaliai pradėti projektuoti kompiuteriu (CAD/
CAM sistema) (angl. computer-aided design and computer-aided 
manufacturing − Kompiuterizuotas projektavimas / Kompiuterizuota 
gamyba): skeneriu nuskenuojama koja ir automatine freza pagamina‑
mas kurpalis.

Tai leidžia padidinti gamybos našumą, išplėsti paslaugų gamą už‑
sienio pirkėjams, sustiprinti pozicijas Lietuvos ir kitų šalių rinkose.

Kanados firma „Vorum Research Corporation“ siūlo CANFIT-
PLUS ortopedinių gaminių (įdėklų, avalynės, protezų, ortezų) ga‑
mybos technologiją, naudojant CAD/CAM. Ši technologija jau yra 
taikoma Lietuvoje gaminant individualius gydomuosius ortopedinius 
įdėklus (UAB „Ortopedijos projektai“, UAB „OrthoBaltic“). 

Žmogaus pėda nuskenuojama skeneriu „Yeti 3D Foot“ 
(7.25 pav.). 
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7.25 pav. Skeneris „Yeti 3D Foot“

Skeneris „Yeti 3D Foot“ – tai precizinis optoelektroninis vaiz‑
davimo prietaisas. Jame yra 8 kameros ir 4 lazeriai. Skeneris leidžia 
greitai priimti rezoliuciją. Tikslumas + / – 0,5 mm. Žmogaus pėda 
nuskenuojama vidutiniškai per 4 s. Skenerio svoris – 84,6 kg, matme‑
nys – 51 × 95 × 53 cm. 

Nuskenuotas vaizdas apdorojamas programine įranga 
„OrthoCAM“. Programos išvesties failai siunčiami į frezavimo maši‑
ną ir duodama komanda nuosekliai frezuoti (7.26 pav.). 

7.26 pav. Frezavimas
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Įdėklų pora pagaminama per 6 min. Vienu metu gali būti pagami‑
namos 3 įdėklų poros. Frezavimo mašina „CANFIT-PLUS FootWare 
Carver“ automatiškai keičia įrankius. Tai būtina norint užtikrinti efekty‑
vų skirtingų įdėklo dalių frezavimą. 

Frezavimo mašinos svoris – 3 282 kg. Matmenys – 2 236 cm (I) × 
2 358 mm (P) × 2 642 mm (A). Pozicionavimo tikslumas yra + / – 
0,0005 mm.

Įmonė „BalticOrthoservice“ ortopedinės avalynės ir pėdos įtvarams 
gaminti naudoja savo gamybos lazerinį trimatį pėdos skaitytuvą EASY-
FOOT-SCAN. Juo gaunamas trimatis geometrinis pėdos vaizdas ir pado 
apkrovos duomenys. Remiantis šiais duomenimis, kompiuterine progra‑
ma modeliuojamas pado formą atitinkamas vidinis bato paviršius. Jis gali 
būti šiek tiek koreguojamas, jeigu norima kiek paaukštinti skliautus ar 
pašalinti apkrovą nuo skausmingų ar perkrautų vietų. Ortopedinio bato 
vidpadis išdrožiamas staklėmis, valdomomis kompiuterio programa. 

viršutinių galūnių ortopedinės priemonės. Viršutinių galūnių 
protezai klasifikuojami pagal amputacijos lygį ir funkcionalumą. Pagal 
amputacijos lygį skiriami:

plaštakos protezai; –
dilbio protezai; –
žasto protezai; –
peties protezai. –

Pagal funkcionalumą skiriami kosmetiniai ir funkciniai protezai. 
Kosmetiniai protezai neatlieka griebimo funkcijos, gali atlikti lai‑

kymo funkciją.
Funkciniai protezai būna aktyvūs ir pasyvūs. Pastarieji gali tu‑

rėti specialius antgalius, atliekančius griebimo arba laikymo funkciją. 
Antgaliai keičiami ir derinami sveika ranka. Tokie protezai dar vadinami 
darbo protezais. 

Darbo protezas susideda iš:
bigės ėmiklio; –
lankstų (jeigu amputacija atlikta virš alkūnės sąnario); –
specialiosios įvorės, skirtos įvairiems įrankiams prie protezo  –
tvirtinti; 
tvirtinimo elementų. –
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7.27 pav. Dilbio darbo protezas

Funkciniai aktyvūs protezai atlieka griebimo funkciją. Nuo pa‑
syvių jie skiriasi tuo, kad griebimo organas (plaštaka) yra veikiamas 
lanksčių juostų. Tempimo jėgos šaltinis yra peties raumuo. Įtempdamas 
protezo valdymo raumenų grupes, neįgalusis atlieka papildomus jude‑
sius, o šie perduodami atitinkamoms protezo dalims.

7.28 pav. Protezas su aktyvia plaštaka

Geresnis yra bioelektrinis protezas. Toks protezas yra valdomas 
elektriniai potencialais, kurie atsiranda raumenims susitraukiant. Bet 
koks raumenų susitraukimas aktyvina elektrodus. Kuo stipriau rau‑
menys susitraukia, tuo aktyviau veikia elektrodai. Bioelektrinis sig-
nalas yra silpnas, todėl jį reikia stiprinti. Tam naudojami specialūs 
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stiprintuvai. Jais raumenų bioelektrinis signalas stiprinamas ir keičia‑
mas forma, tinkančia protezui valdyti. 

Bioelektrinė protezų valdymo sistema susideda iš:
įtaiso, kuris registruoja elektrinį potencialą; –
pirmojo stiprintuvo; –
keitiklio; –
antrojo stiprintuvo; –
valdymo įtaiso; –
maitinimo šaltinio. –

Susitraukiant dilbio bigės raumenims, bioelektrinis signalas 
registruojamas viena iš elektrinių potencialų registravimo įtaiso 
elektrodų pora ir nukreipiamas į vieną iš valdymo sistemos kanalų. 
Įtampos stiprintuvas stiprina signalą pagal amplitudę. Sustiprintas 
signalas išlyginamas aktyviuoju detektoriumi, o toliau stiprinamas 
pagal srovę galios stiprintuvu. Taigi raumenims susitraukiant, t. y. kai 
atitinkamos amplitudės signalas nukreipiamas į stiprintuvą, suveikia 
išjungimo relė ir prijungia plaštakos pavaros elektros variklį prie mai‑
tinimo šaltinio. Plaštakos pirštai pradeda judėti, pvz., susilenkia. Kai 
signalo daugiau negaunama, t. y. raumenys atsipalaiduoja, pirštai nu‑
stoja judėti.

Dilbio protezas, valdomas bioelektriniu būdu, parodytas 7.29 pa‑
veiksle. 

7.29 pav. Bioelektrinis dilbio protezas 
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viršutinių galūnių ortopedinius aparatus (ortezus) galima su‑
skirstyti į dvi grupes.

Pirmoji aparatų (fiksuojančių, koreguojančių, mažinančių ap‑
krovą) grupė naudojama galūnės judesiams apriboti. Tokie aparatai 
atlieka galūnės segmentų padėties korekciją, neleidžia atsirasti ir pro‑
gresuoti galūnių deformacijoms, perduoda apkrovą, nekliudydami pa‑
žeisto kaulo arba sąnario. Su tokiais aparatais ligoniai, kurių galūnės 
yra pažeistos, gali atlikti kai kurias judėjimo funkcijas.

Antroji ortopedinių aparatų (jie vadinami funkciniais) grupė 
naudojama galūnių paralyžiaus atvejais. Funkciniai aparatai projek‑
tuojami taip, kad žmogui atliekant judesius būtų panaudotos likusios 
pažeistų raumenų funkcijos. Aparatas turi palengvinti judesius. Tai 
sudaro sąlygas treniruoti ir stiprinti raumenis.

stuburo ortopedinės priemonės. Stuburo įtvarai (korsetai) 
skirstomi į dvi grupes:

fiksuojamieji; –
koreguojamieji. –

Korsetai būna standūs, pusiau standūs ir minkšti. Atsižvelgiant į 
gamybai naudojamas medžiagas, korsetai skirstomi į:

didelės (plastikiniai arba odiniai) imobilizacijos jėgos; –
mažos (elastiniai arba tekstiliniai) imobilizacijos jėgos.  –

Pirmieji naudojami lūžus stuburui, išnirus arba pasislinkus 
slanksteliams, plyšus raiščiams, esant didelio laipsnio stuburo iškry‑
pimui, stuburo tuberkuliozei. 

Elastiniai arba tekstiliniai korsetai skiriami patyrus lengvesnių 
stuburo traumų: panirus, patempus slankstelius, sergant distrofinėmis 
ligomis, osteochondroze. Korsetas sumažina dalį stuburui tenkančio 
krūvio, todėl sumažėja skausmas.
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7.30 pav. Juosmens įtvaras
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8. Bendros žinios APie medicinos 
PrietAisus, jų instAliAvimą,  

techninę Priežiūrą

Lietuvoje medicinos prietaisų gamintojų nėra labai daug. Didžioji 
jų dalis gamina nedidelio rizikos laipsnio medicinos prietaisus (pvz., 
„Viltechmeda“ gamina infuzinius siurblius (žr. 2 priedą). Dauguma 
medicinos prietaisų į mūsų šalį atvežama iš užsienio. Lietuvoje medi‑
cinos prietaisų rinkos priežiūros funkcijas vykdo Valstybinė akredi‑
tavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (toliau Akreditavimo tarnyba).

Terminas „medicinos prietaisas“ apima didelę dalį medicinos 
gaminių, išskyrus vaistus, naudojamų ligoms diagnozuoti, gydyti, 
būklei palengvinti. Daugelį medicinos prietaisų naudoja profesionalai 
ligoninėse ar poliklinikose (pvz., chirurginius instrumentus, dirbti‑
nės plaučių ventiliacijos aparatus, hemodializės įrangą ir t. t.). Dalį 
medicinos prietaisų vaistinėse ar kitose prekybos vietose gali įsigyti 
ir naudoti visi vartotojai (ir neturintieji specialaus medicininio išsila‑
vinimo): kraujo spaudimo matuoklius, įvairią tvarsliavą, kompresines 
kojines, glaustinius lęšius ir jų priežiūros priemones bei daugelį kitų.

medicinos prietaisas – instrumentas, aparatas, naudojamas 
vienas arba kartu su kitu, įskaitant ir programinę įrangą, reikalingą 
žmogaus ligai diagnozuoti, gydyti ar palengvinti, jos plitimui stab‑
dyti, eigai stebėti; traumai ar negaliai diagnozuoti, stebėti, gydyti ar 
palengvinti. 

Aktyvusis medicinos prietaisas – bet koks medicinos prietaisas, 
kurio veikimas priklauso nuo elektros arba bet kokio kito energijos 
šaltinio.

medicinos prietaisas, atliekantis matavimo funkciją, atitinka 
šiuos kriterijus:

1. Nustato kiekybinius fiziologinius ar anatominius duomenis 
arba energijos ir medžiagų, perduotų į žmogaus kūną arba paimtų iš 
jo, kiekį;

2. Matavimo rezultatą pateikia įteisintais vienetais;
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3. Numatyta prietaiso paskirtis yra susijusi su tikslumu, kurio 
sumažėjimas galėtų neigiamai paveikti paciento sveikatą ir saugą.

medicinos prietaisai skirstomi į:
neinvazinius; –
invazinius. Toks medicinos prietaisas visas arba jo dalis įsi‑ –
skverbia į kūną per kokią nors angą arba per kūno paviršių; 
implantuojamuosius. –  Toks prietaisas įterpiamas į žmogaus 
kūną. Bet koks medicinos prietaisas, įsodinamas į žmogaus 
kūną chirurginės intervencijos būdu ir ten paliktas mažiausiai 
30 dienų, taip pat laikomas implantuojamuoju medicinos prie‑
taisu.
aktyviuosius diagnostikos prietaisus – . Tai bet koks aktyvusis 
medicinos prietaisas, padedantis nustatyti, stebėti fiziologinę 
būklę, sveikatos būklę, ligas ir įgimtas deformacijas.

Medicinos prietaiso naudojimo trukmė:
laikinoji – dažniausiai skirta nepertraukiamai naudoti mažiau  –
kaip 60 minučių;
trumpalaikė – dažniausiai skirta nepertraukiamai naudoti ne  –
ilgiau kaip 30 dienų;
ilgalaikė – dažniausiai skirta nepertraukiamai naudoti ilgiau  –
kaip 30 dienų.

Instaliuojant ir naudojant medicinos prietaisus turi būti užtikrin‑
tos gamintojo numatytos sąlygos (reikalavimai patalpoms, energijos 
ir vandens tiekimo reikalavimai, aplinkos sąlygos ir pan.). Medicinos 
prietaisai turi būti tinkamai instaliuoti ir naudojami pagal paskirtį.

Įrengti medicinos prietaisą gali tik gamintojas arba gamintojo 
paskirtas asmuo. Jeigu gamintojas pridedamoje prie medicinos prie‑
taiso informacijoje (naudojimo instrukcijoje, techniniame pase ar kt.) 
nenurodo specialių reikalavimų medicinos prietaisą įrengiančiam as‑
meniui, medicinos prietaisą gali instaliuoti įstaigos vadovo paskirtas 
asmuo.

Medicinos prietaisą įrengiantis asmuo (išskyrus gamintoją) turi 
turėti:

aukštą jį arba aukštesnįjį išsilavinimą, susijusį su numatomų  –
darbų sritimi;
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ne mažesnę nei vienerių metų patirtį, vykdant medicinos prie‑ –
taisų instaliavimo ir medicinos prietaisų priežiūros darbus.

Prieš pradėdamas naudoti medicinos prietaisą, naudotojas turi 
būti susipažinęs su saugaus ir tinkamo naudojimo bei priežiūros rei‑
kalavimais. Su šiais reikalavimais naudotoją turi supažindinti medici‑
nos prietaiso gamintojas, medicinos prietaiso gamintojo paskirtas as‑
muo arba gamintojo paskirto asmens išmokytas asmuo. Instruktažas 
nėra būtinas, jei jis buvo atliktas prieš pradedant dirbti su identiškos 
konstrukcijos ir identiškas funkcijas atliekančiu medicinos prietaisu, 
jei ir be instruktažo prietaisas gali būti naudojamas saugiai, t. y. jei 
medicinos prietaiso gamintojas nėra numatęs specialios naudojimo 
instrukcijos.

Jei gamintojas nurodo tikrinti medicinos prietaiso techninę būk-
lę, tai turi būti daroma vadovaujantis gamintojo nurodymais ir paisant 
gamintojo nustatytų terminų. Tikrinant techninę būklę turi būti pati‑
krintos visos su medicinos prietaiso sauga susijusios funkcijos.

Tai daryti gali tik asmenys, turintys Akreditavimo tarnybos 
leidimą tikrinti medicinos prietaisų techninę būklę. Pvz., už kom‑
piuterinių tomografų techninės būklės tikrinimą atsakingos UAB 
„Tradintek“, UAB „ApexMedicus“, už defibriliatorių, kūdikių inku‑
batorių, aukšto dažnio elektrochirurgijos peilių, elektrokardiografų 
patikrą – UAB „Limeta“. 

Medicinos prietaisai, kurių techninę būklę privaloma tikrinti:
neimplantuojamieji aktyvieji medicinos prietaisai:1. 

gaminantys ir naudojantys elektros energiją tiesiogi‑1.1. 
niam nervų ir / arba raumenų ar širdies aktyvumui veik‑
ti (pvz., ekektrostimuliatoriai, įskaitant defibriliatorius). 
Defibriliatorius (8.1 pav.) – tai didelės talpos kondensato‑
rius, įkraunamas prijungus jį prie išorinio įtampos šaltinio. 
Kondensatorius prijungiamas prie paciento elektrodais, 
prasideda išlydis, sukeliantis širdies skaidulų depoliariza‑
ciją. 
intrakardinio (1.2. intra- vidinis) matavimo, naudojantys elek‑
trinius matavimo zondus;
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gaminantys ir naudojantys bet kokio tipo energiją tiesio‑1.3. 
ginei koaguliacijai, audiniams suardyti arba nuosėdoms 
organuose susmulkinti;
tiesioginio priverstinio kraujotakos sistemos papildymo 1.4. 
medžiagomis ar skysčiais naudojant slėgį (pavyzdžiui, 
dializės įranga (8.2 pav.), širdies ir plaučių įranga, kraujo 
siurbliai ir kt.);
dirbtinio plaučių vėdinimo su anestezija arba be jos;1.5. 
terapijai naudojamos barokameros. Barokamera1.6.  (8.3 pav.) – 
sandarus aparatas, kuriame dirbtinai keliamas atmosferos 
slėgis ir didinama grynojo deguonies koncentracija.
terapijai naudojami hipotermijos ar hipertermijos prietai‑1.7. 
sai (pvz., krioterapijos prietaisai);
atomo branduolio magnetinio rezonanso (su vaizdo apdo‑1.8. 
rojimo priemonėmis) aparatai (8.4 pav.);
terapijai naudojami elektromagnetinės spinduliuotės prie‑1.9. 
taisai (pvz., mikrobangų terapijos (8.5 pav.), ultravioleti‑
nių spindulių terapijos ir kt.).

diagnostikos ir terapijos prietaisai, skleidžiantys jonizuo-2. 
jančią spinduliuotę (pvz., rentgeno aparatai, kompiuteriniai 
tomografai).
kūdikių inkubatoriai.3. 
Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų neim-4. 
plantuojamosios aktyviosios dalys.
garų sterilizatoriai.5. 
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8.1 pav. Defibriliatorius

8.2 pav. Dializės aparatas (dirbtinis inkstas), kuriuo  
iš organizmo šalinami galutiniai medžiagų apykaitos produktai −  

rūgštys, šlapalas, kreatinas ir kt.
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8.3 pav. Barokamera. Minimalus oro slėgis barokameroje − 66,7 kPa,  
maksimalus − 113,3 kPa

8.4 pav. Magnetinio rezonanso aparatas
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8.5 pav. Mikrobangų terapijos aparatas „Radarmed 650“

metrologinė patikra – medicinos prietaiso, atliekančio matavi‑
mo funkciją, tinkamumo įvertinimas tiriant jo metrologinius duome‑
nis (pvz., matavimų ribos nuo–iki, pvz., 0,1–1000 m/s, arba 40–130 dB 
ir paklaida ± 0,5 dB (triukšmo matuokliui)) bei tikrinant, ar prietaisas 
atitinka nustatytus reikalavimus.

Medicinos prietaisai, kuriems privaloma atlikti metrologinę pa‑
tikrą: 

klausos matavimo prietaisai (garso tono ir kalbos audiometrai.  –
Audiometrai − tai klausos aštrumo nustatymo prietaisai);
kūno temperatūros matavimo (išskyrus gyvsidabrio maksima‑ –
lios reikšmės termometrus);
neinvaziniai kraujospūdžio matavimo prietaisai; –
intraokulinio slėgio matavimo prietaisai (akių tonometrai); –
apibrėžtos ir atkuriamos apkrovos ergometrai; –
medicininės svarstyklės – .
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PriedAi

1 priedas. Rekomenduojamų įmonių, kuriose Biomechanikos katedros stu‑
dentai gali atlikti praktiką, sąrašas

eil
nr.

Įmonės  
pavadinimas

Įmonės  
kodas Adresas telefono  

numeris
elektroninis  

paštas

1. UAB 
„Intersurgical“ 111502432 Arnionių g. 60 / 28–1, 

Pabradė (8 387) 66 611 info@ 
intersurgical.lt

2. UAB 
„Biomedika“ 123501772 Antakalnio g. 36, 

Vilnius (8 5) 270 9055 info@biomedika.lt

3.
UAB 

„Biomedikos“ 
techninis centras

125261087 Antakalnio g. 36, 
Vilnius (8 5) 270 9055 info@biomedika.lt

4. V. Kazlausko 
firma „Dameda“ 123322285 A. Goštauto g. 12–

316, Vilnius 8 614 08 791 info@dameda.lt

5. UAB „Interlux“ 1060811 Aviečių g. 16, Vilnius (8 5) 278 6850 spirit@interlux.lt

6.
UAB 

„Vilimekso“ 
servisas

123055213 Visorių g. 8, Vilnius (8 5) 279 6709 dental@ 
vilimeksas.lt

7. UAB „Apex 
Medikus“ 225471510 Baltupio g. 165C, 

Vilnius (8 5) 279 0462 info@apex.lt

8. UAB „Medita“ 110323729 P. Baublio g. 2A, 
Vilnius (8 5) 272 0372 info@medita.lt

9. UAB „Limeta“ 221906050 V. A. Graičiūno g. 4, 
Vilnius (8 5) 264 9696 vilnius@limeta.lt

10.

Techninės 
pagalbos neįga‑
liesiems centras 

prie SADM

190789945 Mindaugo g. 42, 
Vilnius (8 5) 233 7111 centras@tpnc.lt

11.

UAB 
„Ortopedijos 

technika“, 
Vilniaus filialas

132150379
Laisvės pr. / 

L. Asanavičiūtės g. 
27A, Vilnius

(8 5) 213 3833 info@ortopedija.lt

12. UAB 
„Tradintek“ 124942182 J. Jasinskio g. 9, 

Vilnius (8 5) 268 5427 info@tradintek.com

13. UAB „Salmeda“ 123500866 P. Baublio g. 41 
Vilnius (8 5) 272 9006 med@salmeda.lt

14. AB „Puntukas“ 220119010 Saltoniškių g. 29 / 3, 
Vilnius (8 5) 275 1316 info@puntukas.lt

15.
UAB 

Ortopedijos 
centras

223916310 Kalvarijų g. 62, 
Vilnius (8 5) 273 3402 info@orthopedia.lt

16.
UAB 

„Ortopedijos 
projektai“

126393750 Naugarduko g. 97, 
Vilnius (8 5) 215 9080 info@ortopro.lt

1 priedas. rekomenduojamas įmo-
nių, kuriose Biomechanikos katedros 
studentai gali atlikti profesinę prak-

tiką, sąrašas
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eil
nr.

Įmonės  
pavadinimas

Įmonės  
kodas Adresas telefono  

numeris
elektroninis  

paštas

17.
A. Astrausko 

firma „Pirmas 
žingsnis“

133830862
Raudondvario pl. 150, 

Kaunas;
Laisvės pr. 77, Vilnius

(8 37) 40 92 80 info@ 
pirmaszingsnis.lt 

18. UAB „Baltic 
Orthoservice“ 110866664

Taikos pr. 131A, 
Kaunas

Savanorių pr. 22, 
Vilnius

(8 37) 47 39 70 info@orthobaltic.lt

19. UAB „Idemus“ 122222410 Viršuliškių g. 34, 
Vilnius (8 5) 246 1494 info@idemus.com

20.

Santariškių 
klinikos, 

Reabilitacijos, 
fizinės ir sporto 

medicinos  
centras

124364561 Santariškių g. 2, 
08661 Vilnius (8 5) 236 5170 alvydas.juocevicius 

@santa.lt

21. VšĮ „Retenė“ 168064341 J. Basanavičiaus g. 4, 
Pakruojis (8 421) 60 071 retene@one.lt

22. UAB „Kermas“ 151203249 Palangos g. 1, 
Marijampolė (8 343) 75 661 kermas@ 

mari.omnitel.net

23. UAB 
„Viltechmeda“ 110517680 Mokslininkų g. 6, 

Vilnius (8 5) 277 6745 info@aitecs.com

1 priedo pabaiga



96

2 priedas. Trumpas įmonių veiklos aprašymas
eil.
nr. Įmonės pavadinimas veiklos aprašymas

1. UAB „Intersurgical“ Medicininių kvėpavimo sistemų anestezijai ir reanimacijai, 
aerozolio terapijos ir vaistų purkštuvų gamyba.

2. UAB „Biomedika“

Medicinos (endoprotezai, klausos aparatai, judėjimo techni‑
nės pagalbos priemonės, regėjimo technika ir kt.), laborato‑
rijų ir filtravimo įrangos importas, platinimas vartotojams 
ir techninė priežiūra. 

3. UAB „Biomedikos“ 
techninis centras

Klausos aparatų parinkimas ir pritaikymas, individualių 
(ausinių) klausos aparatų ir ausų įdėklų gamyba.
Medicinos įranga otorinolaringologams.

4. V. Kazlausko firma 
„Dameda“

Medicinos įrangos (infuzijos siurbliai, hemodializės, rent‑
geno aparatai ir kt.) platinimas vartotojams ir techninė 
priežiūra.

5. UAB „Interlux“
Medicinos, mokslo, veterinarijos, diagnostikos, chirurgijos, 
darbo vietų higieninio įvertinimo sistemų, laboratorinės 
įrangos platinimas ir techninė priežiūra.

6. UAB „Vilimekso“ 
servisas

Odontologijos įrangos, rentgeno aparatų platinimas vartoto‑
jams ir instaliavimas, techninė priežiūra, remontas, renova‑
vimo darbai.

7. UAB „Apex Medikus“

Įgaliotas „Philips Healthcare“ ir „Elektra Group“ atstovas 
Lietuvoje. Atsakingas už šių firmų diagnostinių medicinos 
sistemų (kompiuteriniai tomografai, ultragarso aparatūra ir 
kt.) pardavimą, rinkodarą, techninę priežiūrą.

8. UAB „Medita“

Prekyba diagnostikos, fizioterapijos, reabilitacijos įranga, 
gydymo įstaigų baldais ir paprastam vartotojui skirtais 
medicinos prietaisais. Medicinos įrangos instaliavimas ir 
mokymas dirbti su ja. Medicinos įrangos garantinė ir vėles‑
nė priežiūra. 

9. UAB „Limeta“

Medicinos ir nestandartinių baldų gamyba; konsultacijos 
medicinos aparatūros išdėstymo, projektavimo, medicini‑
nių dujų sistemų montažo klausimais. Medicinos prietaisų 
metrologinė patikra, kalibravimas. Veikia filialai Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose.

10.
Techninės pagalbos 

neįgaliesiems centras 
prie SADM

Neįgalių jų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis 
(neįgalių jų vežimėliai, vaikštynės, ramentai, čiužiniai pra‑
guloms išvengti, lazdelės, didinamieji stiklai, laikrodžiai 
akliesiems, baltosios lazdelės, žadintuvai kurtiesiems ir kt.). 
Veikia filialai visoje Lietuvoje.

11. UAB „Ortopedijos 
technika“

Ortopedijos techninių priemonių (galūnių protezų ir ortezų, 
stuburo įtvarų, ortopedinės avalynės, įdėklų) gamyba ir 
individualus pritaikymas. 

12. UAB „Tradintek“ Medicinos įrangos (tomografai, rentgeno aparatai ir kt.) 
platinimas vartotojams ir jos techninė priežiūra.

13. UAB „Salmeda“ Medicinos įrangos (chirurgijos prietaisai, endoskopai ir kt.) 
platinimas, instaliavimas, garantinė ir vėlesnė priežiūra.

2 priedas. trumpas įmonių veiklos aprašy-
mas
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eil.
nr. Įmonės pavadinimas veiklos aprašymas

14. AB „Puntukas“ Vežimėlių ir kitų techninės pagalbos priemonių, skirtų 
neįgaliesiems, gamyba.

15. UAB Ortopedijos 
centras

Ortopedijos techninių priemonių (galūnių protezų ir ortezų, 
stuburo įtvarų, ortopedinės avalynės, įdėklų) gamyba ir 
individualus pritaikymas. Veikia filialas Klaipėdoje. 

16. UAB „Ortopedijos 
projektai“

Ortopedijos techninių priemonių gamyba ir individualus 
pritaikymas. Ortopedinių įdėklų gamyba taikant kompiute‑
rinį skenavimą.

17. A. Astrausko firma 
„Pirmas žingsnis“

Ortopedijos techninių priemonių gamyba ir individualus 
pritaikymas. Veikia filialai didžiuosiuose Lietuvos miestuo‑
se: Klaipėdoje, Šiauliuose, Palangoje ir kt. 

18. UAB „Baltic 
Orthoservice“

Viena didžiausių ortopedijos technikos kompanijų 
Europoje. Individualios ortopedinės avalynės gamyba, 
ortopedinių ortezų iš plastiko, anglies pluošto gamyba. 
Filialas Viliuje.

19. UAB „Idemus“ Ortopedijos techninių priemonių gamyba ir individualus 
pritaikymas. Veikia filialas Panevėžyje.

20.

Santariškių klinikos. 
Reabilitacijos, fizinės 

ir sporto medicinos 
centras

Kompleksinės ambulatorinės ir stacionarinės reabilitacijos 
(fizioterapijos, kineziterapijos) paslaugos ligoniams, patyru‑
siems sunkią traumą ar persirgusiems sunkia liga.

21. VšĮ „Retenė“ Neįgalių jų įranga, reikmenys.
22. UAB „Kermas“ Medicinos įrangos priežiūra ir remontas.
23. UAB „Viltechmeda“ Švirkštiniai infuziniai siurbliai AITEC – gamyba, prekyba.

2 priedo pabaiga
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3 priedas

3 priedas. Praktikos atlikimo kalendorinis grafikas
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4 priedas

TVIRTINU:
MF Biomechanikos katedros vedėjas

…………………

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
Mechanikos fakultetas 
Biomechanikos katedra

gAmyBinės PrAktikos užduotis

mechAnikos fAkulteto …… kurso BiomechAnikos 
sPeciAlyBės

……. gr. studentui _____________________________________________20…. m.
(vardas, pavardė)

Praktikos atlikimo  trukmė − …………….. 
pradžia − …………….. pabaiga − ……………..

Praktikos atlikimo vieta  _______________________________________________

Praktikos užduotis (pildo praktikos vadovas)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

______________________________
vadovo vardas, pavardė, parašas

Patvirtinu, kad stud. .......................... nuo ............... iki ............... atliko praktiką mano 
vadovaujamoje įmonėje. Siūlau įvertinti ........................................

(10 balų sistemoje)
______________________________________
(vardas, pavardė, pareigos) (parašas)

Data A. V. Praktika įskaityta su įvertinimu .............

Vadovas ......................................................
(parašas)

4 priedas. Profesinės praktikos užduočių forma
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5 priedas. Biomechanikos katedros profesinės praktikos preliminarios in‑
dividualių užduočių temos

nr. individualių užduočių temos gamybinės praktikos  
atlikimo vieta

1. Kojų ortezų ir ortopedinių įdėklų gamybos 
technologija UAB „Ortopedijos technika“

2. Neįgaliojo keltuvo konstrukcija TPNC prie SADM
3. Rankų įtvarų gamybos technologija UAB „Ortopedijos technika“

4. Neįgaliojo vežimėlio konstrukcijos analizė ir 
tobulinimas TPNC prie SADM

5. Techninių priemonių klausai tikrinti analizė. 
Audiometrų kalibravimas

UAB „Biomedikos“ techninis 
centras

6. Techninių priemonių akliesiems analizė UAB „Biomedika“

7. Klausos aparatų konstrukcija, įdėklų gamybos 
technologija

UAB „Biomedikos“ techninis 
centras

8. Hemodializės aparatūros konstrukcijos analizė „Dameda“

9. Medicinos technikos priežiūra ir remontas. 
Operacinių įranga UAB „Limeta“

10. Sterilizacijos įrangos analizė UAB „Limeta“
11. Medicininių dujų tiekimo sistemos UAB „Limeta“

12. Anestezinių kvėpavimo sistemų gamybos 
technologija UAB „Intersurgicial“

13. Spirometrų, inhaliatorių konstrukcijos analizė UAB „Medita“
14. Odontologijos kabineto įranga UAB „Vilimekso“ servisas
15. Diagnostinės ultragarsinės aparatūros analizė UAB „Tradintek“
16. Rentgeno aparatų konstrukcijos analizė UAB „Tradintek“
17. Dirbtinių sąnarių medžiagos, konstrukcija UAB „Biomedika“
18. Medicinos patalpų dezinfekcijos įranga UAB „Interlux“
19. Implantai: medžiagos, konstrukcijos, taikymas UAB „Interlux“
20. Rentgeno angiografijos įrangos analizė UAB „Apex Medicus“
21. Įrangos akmenims inkstuose skaldyti analizė UAB „Salmeda“

22. Neįgalių jų vežimėlių konstrukcija ir gamybos 
technologija AB „Puntukas“

23. Ortopedinių įdėklų įtaka slėgio pasiskirstymui 
pėdoje UAB „Idemus“

24. Kojos protezo ėmiklio gamybos technologija UAB Ortopedijos centras

25. Ortezų konstrukcijos ir gamybos technologijos 
analizė

A. Astrausko firma „Pirmas 
žingsnis“

26. Ortopedinės avalynės gamybos technologija taikant 
CAD / CAM UAB „Baltic Orthoservice“

27. Individualių supinatorių gamybos technologija 
taikant skenavimo metodus UAB „Ortopedijos projektai“

5 priedas. Biomechanikos katedros profesinės praktikos 
preliminarios individualių užduočių temos
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nr. individualių užduočių temos gamybinės praktikos  
atlikimo vieta

28. Fizioterapijos aparatų, taikomų sunkių ligonių 
reabilitacijai, analizė

Santariškių klinikos. 
Reabilitacijos, fizinės ir 
sporto medicinos centras

29. Rankinio valdymo mechanizmų neįgalių jų 
automobiliams konstrukcijos analizė ir tobulinimas VšĮ „Retenė“

30. Hemodializės aparatūros techninė priežiūra UAB „Kermas“
31. Infuzinio švirkštinio siurblio „SP 8000“ testavimas UAB „Viltechmeda“

5 priedo pabaiga
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PAVYZDYS

6 priedas

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS1

MECHANIKOS FAKULTETAS2

BIOMECHANIKOS KATEDRA2

Studento vardas, pavardė3

PAžintinės (Profesinės) PrAktikos
AtAskAitA4

Biomechanikos studijų programa5

Vilnius, 20125

1 Times New Roman, 14 pt., didžiosios raidės 
2 Times New Roman, 12 pt., didžiosios raidės
3 Times New Roman, 14 pt.
4 Times New Roman, 14 pt., didžiosios raidės, pusjuodis šriftas
5 Times New Roman, 12 pt.

6 priedas. Praktikos ataskaitos antrašti-
nio lapo pavyzdys
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7 priedas

(Anketos formos pavyzdys)
gAmyBinės PrAktikos BAzės  
Įvertinimo AnketA nr. ______

Anketos tikslas – įvertinti praktikos kokybę. Jos rezultatai bus pa‑
naudoti studijų programoms tobulinti. 

Įmonė, kurioje atlikta praktika _________________________

Įmonės darbuotojų skaičius:1. 
1–9 darbuotojai 1.1. 
10–49 darbuotojai 1.2. 
50–249 darbuotojai 1.3. 
250 ir daugiau darbuotojų 1.4. 

Įmonės nuosavybės forma:2. 
privataus kapitalo įmonė 2.1. 
valstybinė įmonė 2.2. 
kita 2.3. 

Ar įmonėje Jums buvo paskirtas įmonės praktikos vadovas?3. 
taip 3.1. 
ne  3.2. 

Kokio pobūdžio darbą atlikote įmonėje? 4. 
kvalifikuotą 4.1. 
pagalbinį 4.2. 

Ar buvote verčiamas per sunkiai dirbti?5. 
taip 5.1. 
ne  5.2. 

Ar buvote verčiamas dirbti viršvalandinį darbą?6. 
taip 6.1. 
ne  6.2. 

Ar buvo su Jumis sudaryta darbo sutartis praktikos laikotarpiui?7. 
taip 7.1. 
ne  7.2. 

7 priedas. Praktikos bazės įvertinimo an-
ketos pavyzdys
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7 priedo pabaiga

Ar praktikos metu Jums buvo mokamas darbo užmokestis?8. 
taip 8.1. 
ne  8.2. 

Perskaitykite 9–13 klausimų kiekvieną teiginį ir įvertinkite ba‑
lais: 5 – labai gerai; 4 – gerai; 3 – patenkinamai; 2 – blogai; 1 – labai 
blogai; 0 – neturiu nuomonės šiuo klausimu. 

Darbdavio (arba įmonės praktikos vadovo) Jums ro‑9. 
dytas dėmesys praktikos metu
Atsakymai į kilusius klausimus, susijusius su atlie‑10. 
kamu darbu praktikos metu
Praktikos metu atliekamo darbo ir Jūsų studijų pro‑11. 
gramos atitikimas
Atliekamo darbo ir praktikos tikslų bei uždavinių 12. 
atitikimas
Praktikos naudingumas įgytų praktinių įgūdžių ir 13. 
žinių atžvilgiu

Kas Jums patiko praktikos metu? __________________________14. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Kas Jums nepatiko praktikos metu? _______________________15. 
____________________________________________________
____________________________________________________

Jūsų bendros pastabos apie praktikos procesą ir pasiūlymai: ____16. 
____________________________________________________
____________________________________________________

Fakultetas ____________ Kursas ___________ Grupė ___________

Data ____________ 
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8 priedas

8 priedas. Profesinės praktikos ataskaitos brėžinių pa-
vyzdžiai: 

neįgaliųjų keltuvo brėžinys
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neįgaliųjų vežimėlio brėžinys
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ortopedijos įmonės patalpų ir įrangos išdėstymo schema
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