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Streszczenie, Niepełnosprawność ruchowa stanowi jedną z głównych przyczyn 

uniemożliwiających pełną realizację ról społecznych w Polsce, zaraz po chorobach układu 
oddechowego i patologiach krążenia dotyczy blisko 2,7 mln przypadków.  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie autorskiej koncepcji procesu projektowania oraz 
wytwarzania spersonalizowanej ortezy tułowia: „Indywidualne Siedzisko Anatomiczne”, 
służącej możliwie fizjologicznemu pozycjonowaniu ciała osoby niepełnosprawnej. 

Produkcja Indywidualnego Siedziska Anatomicznego polega na zastosowaniu 
zmodyfikowanej metody próżniowo-gipsowej oraz sparametryzowanych systemów 
poliuretanowych (PU) umożliwiających uzyskanie wytrzymałego rdzenia oraz 
wiskoelastycznej powłoki ortezy. Prace nad wyborem optymalnego tworzywa polimerycznego 
obejmowały ponad 350 prób laboratoryjnych. Na podstawie analiz oraz symulacji kosztów, na 
potrzeby niniejszego przedsięwzięcia wybrano Izopianol 50/110 IS oraz Purocyn B firmy 
Purinova  Sp. z o. o. Z uwagi na złożoność procesu, cykl wytwarzania został podzielony na 
etapy: pozycjonowanie pacjenta, miara i utworzenie negatywu gipsowego, przygotowanie 
formy, wylanie poliuretanu, kontrola i test spasowania ortezy z udziałem pacjenta oraz 
wykończenie i montaż fotela do wózka inwalidzkiego. 

Proces wytworzenia w pełni doposażonej ortezy następował każdorazowo po upływie trzech 
tygodni od dnia kwalifikacji pacjenta przez fizjoterapeutę i lekarza ortopedę. Indywidualne 
Siedzisko Anatomiczne z uwagi na swój jednolity charakter wykonane zostało na stelażach 
Carreta Buggy z funkcją Tilt-In-Space firmy LIW Care Technology Sp. z o. o.  

W trakcie blisko półrocznego okresu eksploatacji, odbiorcy nie zgłosili żadnych dolegliwości 
bólowych, ponadto każdy z użytkowników zadeklarował znaczący lub umiarkowany wzrost 
komfortu w związku z zastąpieniem ustandaryzowanego fotela dedykowaną ortezą. Najbardziej 
problematyczną kwestią okazał się zbyt szybki czas startu reakcji egzotermicznej powstałej w 
wyniku mieszania składniku A i B systemu poliuretanowego oraz gęstość pozorna gotowego 
produktu. Parametryzacja nowej architektury PU zakłada zwiększenie czasu rozpoczęcia 
reakcji z 34 s do min. 50 s. Z uwagi na ergonomię pracy rodziców sprawujących opiekę nad 
pacjentami odciążeniu ulegnie orteza poprzez zmniejszenie stosunku masy do objętości 
gotowego produktu przynajmniej do wartości 80 kg/m³.  
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