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Wprowadzenie 
 Wrodzona łamliwość kości jest chorobą 

tkanki łącznej zróżnicowaną pod względem 

genotypowym i fenotypowym. Charakteryzuje 

się nieprawidłową budową kolagenu lub jego 

niewystarczającą ilością w organizmie. 

Podstawowy objaw kliniczny to nadmierna 

kruchość i łamliwość kości, skutkująca 

podwyższonym ryzykiem powstania urazu. 

Dodatkowo osoby chore zazwyczaj 

charakteryzują się niskim wzrostem oraz 

zaburzonymi proporcjami ciała. Obecne  

są również liczne deformacje kończyn oraz 

tułowia [1].  
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Założenia projektowe 
Chodzik przeznaczony dla dziecka z wrodzoną 

łamliwością kości powinien posiadać rozwiązania 

konstrukcyjne, takie jak: 

 możliwość regulacji nachylenia i wysokości 

podparcia tułowia i kończyn górnych, 

 lekka i stabilna konstrukcja, 

 oparcie tułowia dobrane do kształtów 

anatomicznych dziecka, 

 możliwość regulacji kąta nachylenia kół, 

 konstrukcja przeciwwywrotna. 

 

Stosowane rozwiązania 
 Istnieją różne typy chodzików: 

przeznaczone dla dzieci stawiających pierwsze 

kroki, spełniające funkcję rehabilitacyjną oraz dla 

osób starszych.  

 Konstrukcje obecnie stosowane w zakresie 

chodzików dla dzieci z niepełnosprawnościami są 

głównie dedykowane pacjentom z problemami  

w poruszaniu się. Dostępne rozwiązania 

charakteryzują się ograniczonymi możliwościami 

dostosowania parametrów konstrukcji do 

konkretnego użytkownika, brakiem podparcia 

tułowia oraz rozwiązań konstrukcyjnych 

niwelujących ryzyko powstania urazu.  
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Rys. 1 Przykładowe zdjęcia radiologiczne 

przedstawiające 8-miesięczne niemowlę z 

wrodzona łamliwością kości [2]: a) zdjęcie 

czaszki, b) zdjęcie tułowia raz kończyn 

Podsumowanie 
Obecnie występujące rozwiązania cechują się 

pewnymi wadami. Przede wszystkim nie są one 

przystosowane do użytkowania przez osoby z 

wrodzoną łamliwością kości. Ponadto nie 

zapewniają one tak dobrego dopasowania do 

budowy anatomicznej dziecka. Dostępne 

rozwiązania konstrukcyjne nie dają możliwości 

poruszania się pacjenta w pozycji leżącej. 

Rys. 2 Różne typy chodzików [3]: a) przedni chodzik 

czterokołowy, b) tylny chodzik czterokołowy, c) przedni 

chodzik dwukołowy, d) tylny chodzik dwukołowy  

a) b) 

c) d) 


