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Streszczenie: Spersonalizowane wkładki, będąc wspomagającym uzupełnieniem obuwia 
znajdują zastosowanie przede wszystkim w profilaktyce i leczeniu deformacji i dolegliwości 
kończyn dolnych. Postęp technologiczny z zakresu systemów inżynierskich wspomagania 
projektowania oraz wytwarzania otwiera nowe perspektywy w diagnozowaniu i leczeniu 

chorób stóp i wad postawy. 

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie możliwości nowatorskiego systemu 
CAD/CAM Voxelcare do wytwarzania indywidualnych wkładek ortopedycznych oraz 

porównanie go z innymi, alternatywnymi metodami wytwarzania.  

Obecnie do produkcji spersonalizowanych wkładek ortopedycznych wykorzystuje się trzy 
podstawowe metody, w których pozyskanie kształtu podeszwowej strony stopy opiera się na 
wykorzystaniu różnych zjawisk fizycznych: metoda termoplastyczna, metoda próżniowa oraz 
metoda CAD/CAM. Metoda CAD/CAM angażuje w proces projektowania cyfrowe dane 
diagnostyczne wygenerowane z zastosowaniem szerokiej gamy elektronicznych urządzeń 
diagnostycznych oraz komputerowych systemów wspomagania modelowania 

trójwymiarowego. Sam proces wytwarzania wkładek bazuję na technologii frezowania CNC, 

co w połączeniu z elektroniczną diagnostyką i komputerowym projektowaniem stwarza obraz 

kompleksowego systemu do wytwarzania indywidualnych wkładek ortopedycznych na miarę 
gabinetu podologicznego XXI wieku. Zintegrowany System Voxelcare Online będąc 
niezwykle elastycznym narzędziem do wytwarzania indywidualnych wkładek ortopedycznych 
wyróżnia się nie tylko na tle przestarzałych technologicznie metod, ale również zważywszy 
na unikatowe składowe tj. status online, dwustronne frezowanie czy intuicyjny, przyjazny 
interfejs staje się wiodącym systemem CAD/CAM, wśród innych ogólnie dostępnych na 
rynku rozwiązań. 

System w porównaniu z metodami termoplastycznymi i próżniowymi oferuje niemalże 
nieograniczone możliwości na każdym etapie procesu wytwarzania wkładki począwszy od 
cyfrowej diagnostyki poprzez komputerowe projektowanie, a skończywszy na obróbce 
materiału angażującej maszyny sterowane numerycznie. Bezsprzecznie, największym 
minusem nowatorskiego rozwiązania jest wysoka, często zaporowa cena urządzeń 
pomiarowych liczona nawet w dziesiątkach tysięcy złotych za kompleksowy zestaw 

diagnostyczny. 
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