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1. WSTĘP 

 
 Dolegliwości związane z dysfunkcją lokomocji oraz ruchomości kończyny dolnej dotykają 
nie tylko dorosłych ale również dzieci. Wynikają one zarówno z urazów mechanicznych jak 
również chorób układu szkieletowo-mięśniowego [1]. Istnieje wiele rozwiązań 
konstrukcyjnych które pozwalają rehabilitować kończyny dolne, niestety najmłodsi pacjenci 
oraz ich potrzeby często są pomijane w rozważaniach konstruktorów. Opisywany projekt 
dotyczy urządzenia do rehabilitacji kończyny dolnej u dzieci, w którym położony jest bardzo 
duży nacisk na jego atrakcyjność dla młodego pacjenta, oraz funkcjonalność. 
 
 
2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU  

 

 
Rys. 1. Urządzenie do rehabilitacji kończyny dolnej z uproszczonym 

modelem dziecka w wieku 10 lat 

 Rehabilitacja pacjenta odbywa się w pozycji siedzącej poprzez ruchy kończyny dolnej na 
specjalnie zaprojektowanych podzespołach wymiennych (rys. 1). W pracy przedstawiono 
przykłady takich podzespołów tj. rotor nożny oraz tablica manualna (rys. 2). Założenia 
konstrukcyjne zakładały możliwie jak najprostszą budowę z łatwo dostępnych na rynku 
materiałów. Funkcjonalność urządzenia wynika z zastosowania szeregu mechanizmów 
umożliwiających jego szeroką regulację, takie jak: regulacja wysokości fotela, regulacja 
odległości między fotelem a podzespołem wymiennym, regulacja wysokości i kąta pochylenia 
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tablic manualnych, oraz możliwość obrotu fotela o kąt 90°. Zakresy te dobrane zostały na 
podstawie tablic antropometrycznych [2][3]. Urządzenie było projektowane również  z myślą 
o dzieciach u których oprócz dysfunkcji ruchowych występuje również upośledzenie 
umysłowe, dlatego też z założenia tablice manualne miały pełnić dodatkowo funkcję 
edukacyjną (rys. 3).  

 

Rys 2. Podzespoły wymienne - tablica manualna (a) oraz rotor nożny (b) 

 

Rys 3. Przykładowe tablice manualne 

 
 
3. WNIOSKI 

 
 Przedstawiony projekt  nie ma swojego nawet zbliżonego odpowiednika na rynku. Samo 
użycie tablic manualnych w rehabilitacji kończyny dolnej jest bardzo mało 
rozpowszechnione, a w ocenie autora szczególnie w odniesieniu do rehabilitacji dzieci mogło 
by mieć szerokie zastosowanie. Urządzenie daje możliwość nie tylko poprawy 
funkcjonalności i ruchomości kończyny dolnej ale również rozwoju umysłowego ćwiczących 
na nim pacjentów. Modułowa budowa urządzenia pozwala na jego dostosowanie dla 
pacjentów w różnym wieku. Urządzenie zgłoszone zostało jako wzór przemysłowy w 
Urzędzie Patentowym RP nr. zgłoszenia Wp.22078.    
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