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1. WSTĘP 
 
 Ortezy stawu skokowego są obecnie coraz częściej wykorzystywane jako zastępcza forma 
gipsu zwiększając funkcjonalność zaopatrzenia oraz poprawiając mobilność pacjenta. Istotne 
jest, aby opracowany kształt był dopasowany do indywidualnych wymiarów anatomicznych 
pacjenta. Bardzo ważnym punktem jest możliwość szybkiej korekcji ustawienia ortezy lub 
zwiększenia jej zakresu ruchu w późniejszych etapach rehabilitacji. 
 Założenia konstrukcyjne dotyczące ortezy zostały opracowane w oparciu o normę ISO 
22523 oraz były konsultowane z zespołem projektowym składającym się z konstruktora, 
lekarza ortopedy oraz  rehabilitanta. 
 

 
2. METODYKA BADAŃ 

 
2.1. Cel i obiekt badania 

 
 Celem badań jest opracowanie modelu ortezy z uwzględnieniem wymagań technicznych  
i funkcjonalnych dotyczących projektowania ortez oraz w oparciu o analizy wytrzymałościowe 
i odkształceniowe uzyskane przy wykorzystaniu technik modelowania 3D.  
 Obiektem badań jest zindywidualizowana, pneumatyczna orteza stopowo-goleniowa stawu 
skokowego. Opracowanie przedstawia etapy procesu modelowania 3D pneumatycznej ortezy 
stawu skokowego w funkcji parametryzacji wymiarów za pomocą oprogramowania CAD – 
SolidWorks. 
 
 
2.2. Komputerowe wspomaganie projektowania ortezy. 
 
 Do opracowania przyjęto wstępne założenia funkcjonalne oraz wymiary kończyny dolnej 
konkretnego pacjenta (rys.1). Orteza będzie wyposażona w dzianinę pompowaną powietrzem 
znajdującą się pomiędzy językiem ortezy a stopą i goleniem w celu właściwego dopasowania 
oraz regulacji sztywności. Po przygotowaniu kilku koncepcji konstrukcyjnych (rys.2, rys.3) 
uwzględniających przenoszenie masy ciała, naprężenia podczas chodu oraz stabilizację stawu 
skokowego i ścięgna Achillesa przygotowano model do badań wytrzymałościowo-
odkształceniowych.  
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Rys. 1. Wymiar podstawy ortezy 

stawu skokowego 
Rys.2. Pierwsza koncepcja ramy Rys. 3. Orteza z jedną 

usztywniającą ramą 
 
 
2.3. Analiza MES 
 
 W oparciu o wytyczne normy ISO 22523 przyjęto założenia materiałowe, a następnie 
przeprowadzono analizy MES dla wybranych wariantów materiałowych: PPE, PEI, PEEK, 
UHMWPE. Przeprowadzono pięć analiz MES. Elementem nieruchomym w czterech analizach 
była cała powierzchnia podeszwy, a w ostatniej analizie tylko połowa jej powierzchni. Na rys.4 
i rys.5. zaprezentowane są schematy obciążeń dla dwóch z pięciu analiz MES oraz rozkład 
naprężeń dla wybranego materiału (rys. 6). 

   
Rys. 4. Schemat obciążeń dla 
analiz nr 2. 

Rys. 5. Schemat obciążeń dla 
analiz nr 3. 

Rys.6. Rozkład naprężeń dla 
UHMWPE: badanie trzecie. 

 
 
3. WYNIKI I WNIOSKI 
 
 Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że najbardziej stabilną pod 
względem deformacji jest konstrukcja z PPE oraz  z PEI. Najmniejsze naprężenia występują 
dla wariantu wykonanego z PEEK oraz UHMWPE.  
Zaprojektowany trójwymiarowy model ortezy w posłuży do wykonania prototypu. Prototyp 
zostanie poddany badaniom i testom, które zgodnie z założeniami pozwolą na dalszą 
optymalizację konstrukcji pod kątem ergonomii, zastosowanego materiału czy funkcjonalności 
ortezy.  
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