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Wstęp 
 Egzoszkielet jest urządzeniem technicznym, które rozszerza i poprawia wybrane umiejętności użytkownika. Z medycznego 

punktu widzenia może on służyć jako wielofunkcyjne urządzenie medyczne, poprawiające możliwości pacjenta w sposób zbliżony 

do naturalnej mobilności człowieka, a także jako opcja w przywracaniu funkcji kończyn górnych. Ponadto egzoszkielety są 

uważana za prawdopodobnie bardziej efektywne niż tradycyjne wsparcie i opieka terapeutów przy wykorzystaniu urządzeń 

rehabilitacyjnych. 

Wynalazek rozwiązuje problem prostych, tanich, szybkich w produkcji, dokładnych, dopasowanych do konkretnego pacjenta, 

łatwych w użyciu egzoszkieletów dla dzieci poniżej 14 roku życia z osłabieniami w obszarze kończyn górnych dzięki 

wszechstronnemu zastosowaniu skanowania 3D, druku 3D oraz inżynierii odwrotnej. 

Zastosowanie: 
Rozwój taniego druku 3D może znacząco poprawić dostęp do takich 

rozwiązań jak egzoszkielety bez pogorszenia ich jakości. Wczesna 

diagnoza i fachowy proces terapeutyczny, łączący rehabilitację oraz 

elementy zaopatrzenia rehabilitacyjnego takie jak egzoszkielet, 

mogą zatrzymać postęp choroby lub nawet przynieść poprawę 

w obszarze aktywności codziennego życia. 

Projekt „Inkubator Innowacyjności+” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w z programu realizowanego w ramach projektu 

pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych 

i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) 

Drukowany 3D egzoszkielet pasywny dla dzieci 

z osłabieniami w obszarze kończyn górnych 
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Skanowanie 3D 
 

Skanowanie rzeczywistych 
obiektów: kończyn górnych,  

głowy i tułowia dziecka 

Computer Aided Design (CAD) 
 

Modele obiektów rzeczywistych 
Odpasowanie parametrów egzoszkieletu 
 do rzeczywistych potrzeb użytkownika 

Inne technologie 3D 
 

Gromadzenie danych potrzebnych do 
modeli wykorzystywanych w przypadku 

schorzeń lub deformacji  
kości lub tkanek 

 
 

Wirtualny 
model 3D 

 
Analiza, testowanie, 

ocena, 
modernizacja, 

adaptacja 
personalizacja 
konkretnego 
rozwiązania 

Druk 3D 
 

Testowanie modeli 
fizycznych, 

modernizacja, 
szybkie 

prototypowanie, 
przygotowanie 

plików potrzebnych 
do drukowania 

produktów 
końcowych 

Przewagi techniczne: 
 wsparcie ruchu w trzech stawach, 

 wsparcie ruchu dzięki sprężynom, 

 brak ograniczeń spowodowanych wzrostem i długością kończyn, 

 skrócony czas i zmniejszony wysiłek potrzebnydo dopasowania, 

 wygoda codziennego użytkowania, 

możliwość transportu. 


