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1. WSTĘP 
 

Wygląd zewnętrzny człowieka jest oznaką jego zdrowia zarówno fizycznego jak i psy-
chicznego oraz ważnym elementem postrzegania go w społeczeństwie. Szczególnie istotny na 
tej płaszczyźnie jest wygląd głowy, głównie ze względu na jej zasadniczą rolę w komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej z ludźmi.Deformacje w obrębie twarzoczaszki spowodowane być 
mogą przez kraniosynostozę lub zewnętrzne naciski na czaszkę w wieku niemowlęcym. 

Kraniosynostoza polega na przedwczesnym zrośnięciu się jednego lub kilku szwów cza-
szkowych, co powoduje niegeometryczny wzrost czaszki. Leczenie w takim przypadku polega na 
operacyjnym rozcięciu szwów[1, 2]. Długotrwałe, powtarzające się zewnętrzne naciski na daną 
okolicę głowy spowodowane np. poprzez układanie dziecka w jednej pozycji mogą prowadzić do 
powstania tzw. deformacji ułożeniowej.Radykalny wzrost liczby przypadków deformacji 
ułożeniowych u dzieci, wywołanych zewnętrznymi naciskami, nastąpił między 1992, a 1999 ro-
kiem. Spowodowane to było przez akcje przeciwko tzw. nagłej śmierci łóżeczkowej. W tym 
przypadku korekcja może odbywać się przy użyciu kasków korekcyjnych. Ostatnimi laty zyskuje 
ona coraz większą popularność m.in. z powodu swojej skuteczności i nieinwazyjności [1, 3].  

Celem pracy było zaprojektowanie i wykonanie kasku korekcyjnego z zastosowaniem skanera 
3D oraz techniki szybkiego prototypowania. 

 
 

2. PROJEKT KASKU KOREKCYJNEGO 
 

Rozwój techniki stwarza coraz większe możliwości wspomagając proces projektowania oraz 
wytwarzania. Są one z powodzeniem wykorzystywane również w obszarze inżynierii biome-
dycznej do projektowania protez i ortez. W pracy została wykorzystana technika inżynierii od-
wrotnej, a prototyp kasku wykonano w następujących etapach: 
• opracowanie geometrii czaszki, (trójwymiarowe skanowanie powierzchni głowy oraz 

przygotowanie modelu do projektowania), 
• projektowanie kasku przy użyciu oprogramowania CAD(ang. Computer Aided Designe), 
• wykonanie skorupy zewnętrznej (trójwymiarowy wydruk kasku RP, ang. Rapid Prototyping), 
• obróbka wykańczająca(dodanie mocowań, wyściółki). 

Skanowanie 3D głowy pacjenta umożliwiło otrzymanie cyfrowego modelu, który posłużył do 
dokładnej analizy antropometrycznej, postawienia diagnozy a następnie zaprojektowania kasku 
idealnie dopasowanego do danego pacjenta. Na potrzeby projektu użyto fantomu głowy dziecka oraz 
skanera ScanBright.Obróbkę danych oraz prace projektowe przeprowadzono w oprogramowaniu 
GeoMagic i SolidWorks. Wykonanie ortezy zrealizowano na systemie drukującym Fortus 360mc 
firmy Stratasys. 
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W trakcie projektowania należało zwrócić szczególną uwagę na przewiewność kasku, aby nie 
dopuścić do przegrzania się głowy dziecka,oraz ojego odpowiednim utrzymaniu się. W tym celu 
wyposażony onzostał wliczne otwory wentylacyjneoraz klamry do przymocowania zaczepu (rysunek 
1). 

 
Rys. 2. Zeskanowany model głowy w zaprojektowanym kasku. Na rysunku widoczne są liczne otwory 

wentylacyjne (a) wraz z wycięciem w górnej części kasku gdzie głowa nie podlega korekcji (b) oraz klamrami 
do przymocowania zaczepu (c) 

 
 
3. WNIOSKI 
 

Zaproponowana w pracy koncepcja kasku oraz metoda jego produkcji pozwalają osiągnąć 
wysoką dokładność dopasowania, odpowiednią przewiewność oraz maksymalne skrócenie 
czasu wykonania ortezy od postawienia diagnozy do przekazania jej pacjentowi. Przyjęcie 
takiej metodyki daje możliwość dodatkowo na stworzenie wirtualnej bazy z cyfrowymi 
modelami głów pacjentów zarówno przed jak i po korekcji. Użycie cyfrowych modeli 
pozwala na stworzenie sieci punktów poboru miar, z których dane przesyłane by były do 
centrali, w której odbywałby się proces projektowania oraz produkcji kasków. Zastosowanie 
techniki druku 3D do wykonania skorupy kasku daje ogromne możliwości podczas 
projektowania, prawie nie ograniczając projektanta przy modelowaniu kształtu kasku. 
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