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1. WSTĘP 
 
 Obrzęk limfatyczny powstaje na skutek nagromadzenia się bogatego w białko płynu 
w przestrzeni tkankowej i naczyniach limfatycznych, co prowadzi do postępującego włóknienia 
tkanek [1]. Obecnie szacuje się, że 140mln ludzi na całym świecie cierpi na opisywaną chorobę [2], 
co wskazuje na powszechność występowania tego schorzenia i związanego z nim 
zapotrzebowaniem na sposoby jego kontrolowania. Jednym ze sposobów jego kontroli jest drenaż 
limfatyczny, który w dzisiejszych czasach wykonywany jest przez fizjoterapeutę przede wszystkim 
w sposób manualny lub z użyciem przedmiotów wspomagających jego pracę. Niniejszy opis 
przedstawia projekt mechatronicznego urządzenia do drenażu limfatycznego, które pozwala na 
pełną automatyzację rehabilitacji osoby dotkniętej obrzękiem limfatycznym.  
 
2. PROBLEM OBRZĘKU LIMFATYCZNEGO I OBECNY SPOSÓB WYKONYWANIA 
DRENAŻU LIMFATYCZNEGO 
 

Obrzęk limfatyczny stanowi bardzo duży problem nie tylko przez upośledzenie fizyczne 
osoby, ale również powoduje problemy emocjonalne i obniża satysfakcję z życia kobiet oraz 
mężczyzn, którzy są dotknięci tym schorzeniem. Tego typu obrzęki nie tylko wywołują 
u dotkniętych nimi ludzi wymienione powyżej dolegliwości, lecz również uniemożliwiają im w 
rezultacie częściowe lub całkowite wykonywanie pracy zawodowej. 

Obecnie istnieje niewiele urządzeń stosowanych do drenażu limfatycznego i niemal każde z 
nich służy do wspomagania pracy fizjoterapeuty. Jednym z takich urządzeń jest pneumatyczne 
urządzenie ułatwiające cyrkulację płynu w organizmie (rys. 1). Sprzęt posiada nadmuchiwany 
mankiet do którego wtłaczane jest powietrze pod ciśnieniem, a cykliczne napełnianie mankietu 
powietrzem ma usprawnić przepływ chłonki. 

 
Rys. 1. Pneumatyczne urządzenie ułatwiające cyrkulację płynu w organizmie [3] 
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3. PROPOZYCJA WŁASNEGO ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNEGO 
 

Prezentowane urządzenie (rys. 2) jest przeznaczone do stosowania w warunkach szpitalnych jak 
również w warunkach domowych, co pozwala na zmniejszenie kosztów rehabilitacji i jednocześnie 
stanowi nowość w urządzeniach do drenażu limfatycznego. Kończyna objęta schorzeniem 
umieszczana jest w kanale wewnętrznym, który to dopasowywany jest za pomocą dwóch układów 
prowadnic, gdzie jeden układ zawiera: 4 prowadnice osi Z, 2 prowadnice osi X i 2 prowadnice osi 
Y. Masaż odbywa się przez układ masujący do którego można dobrać w zależności od anatomii 
pacjenta różne długości sworzni końcówek, zwiększając możliwość dopasowania urządzenia do 
anatomii użytkownika. Wykorzystanie czujników nacisku siły wraz z układem sterowania pozwala 
na automatyzację procesu dopasowywania czteroczęściowej obudowy kanału oraz na 
automatyzację samego procesu drenażu. Urządzenie wykonuje drenaż przez połączenie cech 
masażu manualnego i wibracyjnego, dzięki czemu system limfatyczny pobudzany jest do pracy, co 
ostatecznie skutkuje zmniejszeniem obrzęku limfatycznego. Przedstawiona konstrukcja została 
zgłoszona jako wynalazek w Urzędzie Patentowym RP [4]. 

 
Rys. 2. Zaprojektowane urządzenie: A) widok podstawowy, B) widok po zdjęciu zewnętrznej obudowy, gdzie: 

a) rama, b) czteroczęściowy kanał, c) dolny układ prowadnic d) górny układ prowadnic e) sterownik, f) 
zasilacz, g) wyświetlacz, h) przewody łączące elementy elektroniczne urządzenia, i) kabel zasilający 

 
4. WNIOSKI 

  
Analizując stosowane urządzenia i opracowane wynalazki, można stwierdzić, że żadne z nich 

nie posiada możliwości automatyzacji procesu masażu obrzęku limfatycznego, co jest w stanie 
zapewnić prezentowane urządzenie. Jego konstrukcja pozwala wykonywać precyzyjny drenaż 
limfatyczny łączący zalety płynące z połączenia odziaływań manualnych i wibracyjnych na układ 
limfatyczny. Poprzez zastosowanie czujników siły nacisku, urządzenie posiada również możliwość 
do automatyzacji i dokładnego dopasowania (poprzez wykorzystanie informacji ze środowiska 
zewnętrznego) do kończyny użytkownika. Osoba korzystająca ma również możliwość łatwego 
dostosowania intensywności masażu poprzez użycie pilota, a niezbędne informacje pojawiają się na 
wyświetlaczu, co czyni urządzenie łatwym i wygodnym w użytkowaniu. 
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