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1. WSTĘP 
 
 Problem niepełnosprawności dotyka wielu osób na całym świecie. Wiele chorób czy urazów 
powoduje konieczność poruszania się dotkniętej nimi osoby na wózku inwalidzkim. 
Istnieją techniczne rozwiązania pozwalające na to, aby osoba poruszająca się na wózku 
inwalidzkim mogła pokonywać większe odległości a nawet uprawiać sport i turystykę. Jednym 
z takich rozwiązań są przystawki napędowe do wózków inwalidzkich działające na zasadzie 
handbike’ów. W tym opracowaniu przedstawione zostaną podstawowe możliwości użycia 
tego typu sprzętu w rehabilitacji osób niepełnosprawnych ruchowo. 
 

 
2. ASPEKTY REHABILITACJI 

 
2.1. Rehabilitacja fizykalna 
 
 Głównym zadaniem rehabilitacji fizykalnej jest usprawnienie pacjenta na tyle, żeby był w 
stanie fizycznie, samodzielnie poruszać się w przestrzeni publicznej, oraz szeroko pojęta 
poprawa jakości życia osoby z niepełnosprawnością. Rolą przystawek napędowych jest 
poszerzenie zdolności lokomocyjnych pacjenta oraz umożliwienie jej rozwoju fizycznego tych 
partii mięśni, które nie mogą być rozwijane podczas poruszania się standardowym wózkiem 
inwalidzkim 
 
2.2. Rehabilitacja psychologiczna i społeczna 
 
 Przy urazach powodujących częściowy paraliż lub deformację ciała początkowym etapem 
rehabilitacji powinno być wyciągnięcie pacjenta ze stanu beznadziei i marazmu 
spowodowanego utratą (często trwałą) sprawności ruchowej. Rolą przystawek napędowych 
jest w tym przypadku dodanie możliwości aktywnego poruszania się na dalsze odległości oraz 
umożliwienie powrotu do sprawności lokomocji pacjenta. Jest on w stanie przebyć drogę z 
domu do szkoły/pracy i z powrotem zupełnie sam, nawet jeżeli odległości te sięgają kilkunastu 
kilometrów dziennie bez potrzeby korzystania z pomocy innych osób co niebagatelnie wpływa 
na poprawę kondycji psychicznej pacjenta. 
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3. TYPY PRZYSTAWEK A ICH WPŁYW NA REHABILITACJĘ 

 
3.1. Przystawka z napędem ręcznym 

 
 Przystawka o napędzie całkowicie ręcznym przeznaczona dla osób ze sprawną górną 
częścią ciała i jej wpływ na rehabilitację pacjenta 
 
3.2. Przystawka z napędem elektrycznym 

 
 Przystawka o napędzie całkowicie elektrycznym przeznaczona dla osób z niesprawną 
górną częścią ciała i jej wpływ na rehabilitację pacjenta 
 
3.2. Przystawka z napędem hybrydowym 

 
 Przystawka o napędzie hybrydowym (połączenie napędu ręcznego i mechanicznego) 
przeznaczona dla osób ze sprawną lub lekko uszkodzoną górną częścią ciała i jej wpływ na 
rehabilitację pacjenta 
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