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1. WSTĘP 

Obecnie na rynku istnieją dwa rodzaje wytwarzania ortez – obecne są tworzone na 
masową skalę ortezy, które są projektowane tak, aby mogły być użyte przez jak największy 
zakres pacjentów oraz ortezy wytwarzane na zamówienie (ang. custom orthoses), dopasowane 
do anatomii poszczególnych pacjentów. Pomimo przewagi wytwarzanych na zamówienie 
ortez nad ortezami tworzonymi masowo, mają one również wady. Proces ich tworzenia jest 
żmudny oraz długotrwały, wymaga intensywnej pracy wyszkolonego ortotyka. Dodatkowo 
należy on do metod jakościowych, mało dokładnych, polegających w dużym stopniu na 
doświadczeniu specjalisty. 

Metoda polegająca na połączeniu szybkiego prototypowania oraz trójwymiarowego 
skanowania ma szansę wspomóc, lub nawet zastąpić obecne sposoby wytwarzania ortez. 
Udane próby w tym kierunku przeprowadzili Mavroidis i wsp. [1], którzy stosując laserowe 
skanowanie 3D oraz technologię szybkiego prototypowania wytworzyli dwa rodzaje ortez 
AFO (sztywną, przy użyciu materiału Accura SI 40 oraz elastyczną, z wykorzystaniem 
fotopolimeru Somos 9120). Wytworzone ortezy charakteryzowały się dokładnym 
dopasowaniem do anatomii pacjenta oraz zbliżoną funkcjonalnością do ortez wytworzonych 
tradycyjnymi technikami (w badaniu przeprowadzono badania pod kątem biomechaniki 
chodu).  

2. CEL BADAŃ 

Celem badań jest wykonanie dostosowanego do anatomii pacjenta modelu ortezy AFO na 
podstawie otrzymanych skanów 3D, co wiąże się z próbą otrzymania usystematyzowanej, 
zajmującej mniejszą ilość czasu oraz prostszej niż dotychczas stosowane metody wytwarzania 
robionych na zamówienie ortez. 

3. METODYKA BADAŃ 

W badaniu wykorzystany został skaner wolnostojący Creaform 3D Mega Capturor 
(Creaform, Levis, Quebec). Jako obiekt przeznaczony do skanowania wybrano odlew 
gipsowy kończyny dolnej wykonany przez pracownię protetyczną „Proteka” z Tarnowskich 
Gór, który następnie posłużył za wzór przy modelowaniu ortezy AFO. 
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Do uzyskania komputerowego modelu odlewu gipsowego oraz ortezy użyty został 
program Geomagic (3D System, Morrisville, North Carolina). Za pomocą tego 
oprogramowania wszystkie skany odlewu zostały złożone w całość, wygładzone oraz 
pozbawione błędów. Model ortezy AFO w formacie .STL został następnie zamieniony w 
model bryłowy przy pomocy programu typu open-source FreeCAD oraz zmodyfikowany w 
celu podwyższenia jakości w programie SolidEdge ST7 (Siemens PLM Software, Plano, 
Texas). 

4. WYNIKI 

Dzięki zastosowaniu skanowania 3D oraz oprogramowania służącego do komputerowo 
wspomaganego projektowania uzyskano w łatwy sposób dostosowany do anatomii pacjenta 
model ortezy AFO, który możliwy jest do wydruku przy użyciu technologii drukarek 3D. 

 

Rys. 1. Model ortezy otrzymany na podstawie skanów 3D odlewu gipsowego kończyny. 
5. WNIOSKI 

W pracy zaproponowano alternatywny sposób wykonania ortezy AFO przy użyciu 
technologii trójwymiarowego skanowania oraz modelowania CAD. Model ortezy otrzymany 
w wyniku tych metod nadaje się do wytworzenia m. in. za pomocą technik szybkiego 
prototypowania, takich jak drukowanie 3D. 

Komputerowy model ortezy ma wiele zalet – może być dowolnie modyfikowany, co ma 
duże znaczenie w przypadku małych pacjentów, którzy podczas trwania kilkuletniego 
leczenia muszą mieć ponownie wykonywaną ortezę co pewien okres czasu; jego wydruk jest 
również tańszy, niż wykonanie ortezy metodami tradycyjnymi. Obecnie istnieje duży postęp 
w rozwoju technik trójwymiarowego skanowania oraz drukowania, przez co w przyszłości 
koszty mogą w jeszcze większym stopniu ulec zmniejszeniu przy jednoczesnej poprawie 
jakości wydruków. Dodatkowo może on zostać analizowany pod kątem wytrzymałości przy 
użyciu Metody Elementów Skończonych (MES). 
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