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Opinia

W okresie ocl 15.01.2020 r. do 31.08. 2020 roku w Katedrze Rehabilitacji i Fizjoterapii

ocenie l<linicznej poddano laskq ortopedycznq zaprojektowanq przez Firmq EXFOOT

Wojciech Szymariski, Rynek 22, 64-100 Leszno. W trakcie kilkumiesiqcznych pr6b klinicznych

analizowano funkcjonalno6i prototypu laski ortopedycznej, jako56 wykonania oraz

odporno5i na przeciq2enia zwiqzane z codziennym u2ytkowaniem,

Wnioski:

1. Podczas pr6b chodu na podto2u plaskim, z tradycyjnym sposobem wykorzystania laski

nie stwierdzono 2adnych 162nic w por6wnaniu z dostqpnymi na rynku zaopatrzenia

ortotycznego innymi modelami lasek,

2. Niewqtpliwa przewaga w zakresie uzyteczno5ci, w por6wnaniu z innymi dostqpnymi

modelami lasek, zostata stwierdzon a przy pokonywaniu schod6w z jei

wykorzystaniem (zmniejszenie o okofo 50% wysoko5ci stopnia pokonywanego przez

korzystajqcego co ulatwia transfer chorego). Powy2sze stwierdzenie odnosi siq

zar6wno do r,rrchodzenia jak i schodzenia ze schod6w.

3, Analiza stabilno6ci potqczeri czqSci ruchomych przedstawionej do oceny laski

ortopedycznej (tqczenie laski z podestem) nie budzi zastrzeieri, Jest to czynno:ii

prosta, niewymagajqca du2ego nakladu sit inie zajmujqca zbyt du2o czasu (kilka

sekund - tqc;:enie intuicyjne).

4. Poniewa2 podczas rozpoczqcia pokonywania schod6w konieczne jest obr6cenie laski

o l-BO" w pionie, wqtpliwo6ci epidemiologiczne m6gf budzii fakt ponownego kontaktu

tej czq5ci laski, kt6ra byta w kontakcie z podto2em z dtoniq u2ytkownika, Problem ten

zostal rozwiqzany poprzez zastosowanie mobilnej nakladki na tq czq6i laski, kt6ra



zwyczajowo pozostaje w kontakcie z

zostaje usuniqta przez u2ytkownika i

dfugiej laski.

Rekomendacje:

podtozem. Czg6( ta po pokonaniu schod6w

w bezpieczny spos6b przymocowana do osi

Oceniana laska clrtopedyczna mo2e znale|c zastosowanie jako pomoc medyczna dla os6b

z szerokim spektrum niepelnosprawnoSci zar6wno ruchowejjak i sensorycznej, Mo2e byi

wykorzystywana jako standardowe zaopatrzenie medyczne dla wspomagania

funkcjonalnoSci pacjent6w zar6wno podczas uczestniczenia w rehabilitacji

instytucjonalnej jak i w warunkach domowych. Prawdopodobnie bqdzie tak2e przydatna

jako pomoc w transporcie sanitarnym jako czynnik ulatwiajqcy mobilno6i chorych

(szczeg6lnie w warunkach niedostosowaf architektonicznych dla potrzeb os6b

niepelnosprawnych).
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