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Streszczenie, Nowoczesne technologie zapewniają wsparcie w coraz szerszym zakresie 
oddziaływania, podbijając nowe gałęzie przemysłu oraz usług. W artykule zaprezentowane 
zostaną możliwości wykorzystania technologii przyrostowych w weterynarii, ze szczególnym 
uwzględnieniem wytwarzania funkcjonalnych protez kończyn przednich i tylnych psów. 
Poprzez dopasowanie do wybranych przypadków, projektowanie inżynierskie oraz dobór 
technologii i materiału, możliwe jest skuteczne zastąpienie utraconych funkcji. Artykuł 
przygotowany zostanie  
w oparciu o konkretny przypadek, w celu prezentacji całego procesu projektowania oraz 
wytwarzania protezy. 

Weterynaria jest dziedziną nieustannie rozwijającą się, a w ostatnich latach wyraźne są 
tendencje silnego nakierowania na potrzeby zwierząt i ich właścicieli. Najnowsze trendy 
pokazują coraz większą skłonność właścicieli zwierząt do skutecznego leczenia trudnych 
chorób oraz przypadków, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na komfort i estetykę 
stosowanych rozwiązań. W przypadku utraty kończyny przez psa, po zakończeniu procesu 
leczenia istotne staje się przywrócenie utraconych funkcji kończyny w celu uniknięcia 
przenoszenia zwiększonych obciążeń poprzez pozostałe kończyny oraz kręgosłup.  
W przypadku stosowanych tradycyjnie sztywnych protez zapewniających punktowe wsparcie, 
występuje upośledzenie ruchu pacjenta spowodowane nienaturalnym zachowaniem oraz 
wymuszoną pozycją ciała. Na rynku pojawiają się kolejne rozwiązania nakierowane na lepsze 
dopasowanie do potrzeb czworonożnych pupili.  

Wykorzystanie technologii przyrostowych w zakresie wytwarzania protez kończyn zwierząt 
ma na celu wykorzystanie możliwości swobodnego kształtowania geometrii wyrobu  
z jednoczesnym projektowaniem inżynierskim właściwości funkcjonalnych. W ramach 
analizowanego przypadku wykorzystana została technologia selektywnego spiekania proszków 
laserem CO2 - SLS (Selective Laser Sintering), zapewniająca wysoką wytrzymałość wyrobów, 
wysoką dokładność odwzorowania oraz różnorodność materiałów. Wybranym materiałem 
został Poliamid PA2200 charakteryzujący się wysoką odpornością chemiczną, brakiem 
przeciwskazań do stosowania w kontakcie ze skórą, a w zależności od zaprojektowanej 
geometrii również elastycznością konstrukcji. Celem procesu projektowania było zapewnienie 
utraconych funkcji kończyny tylnej psa o masie 17 kg, gwarantującym stabilne podparcie, 
sprężystość przy ruchu dynamicznym, sprawne mocowanie i ściąganie protezy z dopasowanym 
lejem zapewniającym komfort użytkowania. Zaprojektowana konstrukcja poddana została 
badaniom eksperymentalnym oraz zweryfikowana w warunkach rzeczywistych.  
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