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Streszczenie, Upośledzenie narządu ruchu, zaraz po patologiach układu krążenia i 
chorobach oddechowych stanowi najczęstszą przyczynę wykluczenia społecznego w Polsce, 
dotyka blisko 2,7 mln osób. 

Głównym celem terapii osób z niepełnosprawnością w obszarze fizycznym i psychicznym 
jest budowanie ich niezależności, pozwalającej na zwiększenie udziału w życiu społecznym. 
Rekonwalescencja osób ze znacznymi deformacjami układu mięśniowo-szkieletowego 

przebiega najczęściej z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu ortopedycznego, jednym           

z najbardziej popularnych umożliwiających stabilizację ciała w pozycji siedzącej jest wózek 
specjalistyczny. 

Optymalnym rozwiązaniem w przypadku osób obciążonych deformacją kręgosłupa wydaje 

się stworzenie indywidualnie dopasowanej ortezy - fotela. W roku 2017 Zespół specjalistów 
firmy Pallmed Sp. z o. o. opracował i opatentował rozwiązanie, którego ostateczna forma 

kształtowana jest na podstawie wcześniej pobranego odlewu gipsowego ciała chorego, 

tworząc swoisty negatyw krzywizny pleców pacjenta. Nacisk powstający, w skutek 
użytkowania spersonalizowanego fotela warunkuje prawidłową pracę mięśni brzucha – 

stanowiących fizjologiczny trzon części lędźwiowej kręgosłupa, tym samym ogranicza 
powstawanie przykurczy bezpośrednio wpływając na zwiększenie poczucie komfortu jego 
użytkownika. 
 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie pogłębionych bada  z wykorzystaniem autorskiej 
koncepcji spersonalizowanej ortezy tułowia „Indywidualne Siedzisko Anatomiczne”, 

wykorzystywanej do pozycjonowania osób z niepełnosprawnością.   
 

Uzyskane wyniki, podobnie jak w pierwszej części przeprowadzonych bada , dowodzą,                       
iż zastosowanie indywidualnie skonstruowanego dla potrzeb chorego rozwiązania, w każdym 

analizowanym przypadku klinicznym istotnie zredukowało spiętrzające się punktowo naciski. 

Zminimalizowane zostało, tym samym prawdopodobie stwo powstawania odleżyn w części 



 

 

 

 

 

lędźwiowej i piersiowej pleców oraz zwiększono średni czas użytkowania wózka 
specjalistycznego, od 94% do 322% względem standardowych rozwiąza . 


