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1. WSTĘP 
 

Według statystyk ilość osób cierpiących na skoliozę waha się w granicach 1,2÷6,4 [%] 
ogółu ludności [1,3]. Wśród nowatorskich metod leczenia skolioz znajduje się wyciąg 
grawitacyjny projektu dr Marka Kluszczyńskiego. Rehabilitacja na badanym urządzeniu 
opiera się na zasadzie korekcji skrzywienia kręgosłupa za pomocą oddziaływania pelot, która 
jest połączona z działaniem siły grawitacji. Urządzenie dedykowane jest głównie dla dzieci i 
młodzieży.  
 
 
2. OPIS PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 
 

Na urządzeniu przeprowadzono pomiary nacisków pelot bocznych koniecznych do 
uzyskania prawidłowej postawy na wyciągu grawitacyjnym oraz pomiary wydłużenia 
kręgosłupa podczas przebywania pacjenta na wyciągu. Dla wybranych pacjentów 
zrealizowano badania kontrolne po około miesiąca od ostatniego badania. 

Badaniami objęto 17 osób (16 dziewcząt oraz jeden chłopiec) w wieku 919 lat, u których 
stwierdzono skoliozę. Wszystkie osoby były pacjentami Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej 
„Troniny” w Częstochowie. Pacjent stawał na urządzeniu opierając się o materac ustawiony 
pod kątem około 70 [°]. Następnie poprzez docisk pelot bcznych dokonywana była częściowa 
korekcja ułożenia kręgosłupa.  Dodatkowo, za pomocą dwóch pasów, pacjent był dociskany 
do materaca, co poprawiało jego bezpieczeństwo oraz wpływało na krzywizny kręgosłupa. 
Następnie wykonywano obrót leża do pozycji wynoszącej około 30 [°] w pozycji 
Trendelenburga. 

 
2.1 Komputerowy model geometryczny urządzenia  

 
W celu wizualizacji przebiegu procesu wykonano również model urządzenia wraz z 

modelem fantomu pacjenta. Model wykonany w programie SolidWorks przedstawia rys.1. W 
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dalszych pracach będzie on przystosowywany do poszczególnych etapów rehabilitacji na 
wyciągu grawitacyjnym. 

a) b)  
Rys.1. Model urządzenia: a) z manekinem w pozycji wyjściowej; b) z manekinem  podczas rehabilitacji na 

urządzeniu 
3. WYNIKI BADAŃ 
 

Średnia siła nacisku uzyskana przez boczne peloty wyniosła 15,5 [N] i mieści się ona w 
bezpiecznym zakresie sił działających na klatkę piersiową [2]. Średnie wydłużenie 
kręgosłupa w przypadku pomiaru pierwszego wynosi 1,6 [cm], a w przypadku drugiego 
pomiaru kontrolnego1,8 [cm].   
 
4. WNIOSKI 
 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na to, że wyciąg grawitacyjny jest przydatny 
w leczeniu dystrakcyjnym kręgosłupa. Wyciąg ten może być stosowany równolegle z innymi 
zabiegami rehabilitacyjnymi jako metoda nieinwazyjna. 
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