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PARAPODIUM PW

PARAPODIUM PW – system ortezowy (konstrukcja techniczna, stosowana w celu kontroli ruchów,
wspomagania bądź całkowitego lub częściowego odciążania wybranych elementów układu podpórczo –
ruchowego) umożliwijący czynną rehabilitację oraz poruszanie się – kroczenie.
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Ad.1. Wstęp.
Wprowadzenie
Urządzenia wspomagające chód osób niepełnosprawnych mogą być zasilane z zewnętrznego
źródła energii, lub napędzane siłą czynnych mięśni kończyn górnych. Niestety urządzenia
zasilane z zewnętrznego źródła energii są i zapewne zawsze będą bardzo kosztowne.
W grupie urządzeń napędzanych siłą czynnych mięśni kończyn górnych na uwagę zasługują
takie urządzenia jak:
-

„Parawalker” – amerykański „L.S.U. Device”,
-

„Walk About” – zaprojektowany w Australii,

niestety rozwiązania te zakładają czteropunktowe podparcie pacjenta, a więc używanie
kul, bez których niemożliwe jest utrzymanie pozycji stojącej.
Przy użyciu „Parapodium” ręce użytkownika są „wolne”, gdy nie wykorzystywane ściśle
do napędzania urządzenia.
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Ad.2. Opis urządzenia.
Konstrukcja.
1. Budowa Parapodium.
Rys.1

Rys.2

Oparcia boczne
Poręcze
Kosz biodrowy

Obejmy podudzi
Regulowane
elementy
pionowe

Platformy stóp

2.Użyte materiały.
Wszystkie elementy konstrukcyjne Parapodium, mające bezpośredni kontakt z
użytkownikiem, w tym kosz biodrowy i oparcia boczne, wyłożone są gąbką i materiałem
tapicerskim o dużej odporności na wytarcie.
Główna konstrukcja nośna składa się ze stopów aluminium, stali kwasoodpornej, oraz stali
węglowej, zapewniając użytkownikowi bezpieczeństwo podczas korzystania z Parapodium,
przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiej masy urządzenia.
Platformy stóp zabezpieczone są materiałem anty-poślizgowym, oraz wyposażone w
regulowane opaski materiałowe utrzymujące but użytkownika we właściwej pozycji.

Na życzenie klienta istnieje możliwość indywidualnego dobrania materiałów użytych w
Parapodium.
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3.Indywidualny dobór Parapodium do użytkownika.
Dzięki dużym możliwościom regulacji głównych elementów Parapodium, można
indywidualnie dopasować je do użytkownika i jego wymagań.
Elementy z możliwością regulacji w Parapodium:

-

platformy stóp – możliwość ustawienia ich w różnych położeniach, na różnych
wysokościach i pod dowolnym kątem względem płóz, w zależności od stopnia
zniekształcenia stawu skokowego,

-

elementy pionowe – regulacja długości przedniego i głównego
elementu, w zależności od wzrostu użytkownika,

-

obejmy podudzi – możliwość ustawienia ich na różnych
wysokościach i w różnych odległościach względem
elementów pionowych Parapodium,
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-

kosz biodrowy – regulacja
szerokości i głębokości kosza
biodrowego,

-

oparcia boczne – regulacja
wysokości zamocowania
oparcia względem kosza
biodrowego.

-

poręcze – blokowane w dwóch pozycjach:

·

wysuniętej, dla ułatwienia pociągania poręczy podczas chodu,

·

cofniętej, aby móc dojść do dużych poziomych powierzchni,
np. szaf, oraz ułatwić wchodzenie i wychodzenie z Parapodium
(wysuwana tylna rączka)
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4.Model standardowy Parapodium.

I

II

V

III

IV

I – szerokość bioder
II – głębokość bioder
III – wysokość do osi stawu biodrowego
IV – wysokość do osi stawu kolanowego
V – wzrost

ZAKRESY REGULACJI

[cm]

I

II

III

IV

V

WAGA
PACJENTA
[kg]

34 - 42

18 - 30

79 - 100

44 - 57

150 - 190

50 - 90
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Użytkowanie.
Wstawanie (przyjmowanie pozycji
wyprostowanej)/siadanie – „w miarę
sprawny” paraplegik, siedząc na wózku,
może samodzielnie dojechać z tyłu
urządzenia możliwie jak najbliżej,
następnie, po zablokowaniu kół wózka,
należy poręcze parapodium ustawić w
pozycji wysuniętej „do tyłu”, wstawić i
umocować stopy w platformach stóp oraz
kolana do wsporników i po zapięciu pasów
mocujących przytrzymując się górnej części
urządzenia spróbować wstać – podnosząc
się przy użyciu mięśni rąk i górnych partii
mięśniowych. Siadanie odbywa się w
odwrotnej kolejności.
Uwaga – pokonanie krytycznej fazy przyjmowania pozycji pionowej może na początku wymagać
wspomagania siłownikiem pionizującym, bądź elektrycznej stymulacji mięśni nóg (FES).

W celu rozpoczęcia procesu swobodnego postoju
pacjenta w pozycji pionowej, bądź chodzenia w
parapodium, należy pamiętać o zapięciu tylnego kosza
parapodium.

Chód w parapodium różni się zasadniczo od
chodu zdrowego człowieka, przede wszystkim prez
wzgląd na usztywnienie stawów kolanowych.
Procesowi chodzenia w parapodium towarzyszy
lekkie kołysanie się z nogi na nogę, wywołane
ruchami górnej części tułowia użytkownika.
Dzięki „kołysaniu” parapodium następuje odrywanie
platform stóp od podłoża i przy jednoczesnym
udziale mięśni rąk możliwe jest przestawianie nogi o
krok do przodu lub do tyłu, bez konieczności
pokonywania siły tarcia o podłoże.

Podczas zmiany kierunku ruchu noga „odciążona”
obracana jest w odpowiednią stronę poprzez
przestawienie jej przy użyciu mięśni rąk. Po
przeniesieniu na nią ciężaru ciała, poprzez
przyciągnięcie drugiej nogi(w tej chwili
„odciążonej”) do pozycji „na wprost” następuje skręt
reszty ciała.
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Ad.3. Najczęstsze zaburzenia układowe mogące występować w paraplegii.
Zaburzenia układowe i zagrożenia z nimi związane:
·

·

·

układ trawieny – zasiśnięte jelita i brak oddziaływania grawitacji na ich
zawartość, są przyczyną brdzo ciężkich powikłań, prowadzących nawet do
śmierci, wzrost ciężaru ciała związany z zmniejszeniem dziennego wydatku
energetycznego w związku z brakiem aktywności fizycznej, zaburzenia
„mikcji” – wydalania moczu – oraz defakacji – wydalania stolca,
zmiany zwyrodnieniowe w układzie sercowo – naczyniowym, zespół
niedociśnienia ortostatycznego, zastój żylny, zakrzepica żył głębokich, zatory
tętnicy płucnej, zwiększenie ryzyka choroby wieńcowej ( nadwaga znacznie
powyższe zmiany pogłębia),
a także – zapalenie płuc, spadek maksymalnego zużycia tlenu,
hyperkalcemia, osteoporoza, nietolerancja glukozynaruszenie ciągłości
skóry, urazy nerwów obwodowych, zaburzenia sensoryczno – percepcyjne,
depresja i dezakceptacja wśród aktywnych członków społeczeństwa.

Zalety Parapodium PW :
Samodzielne wstawanie/siadanie oraz poruszanie się w parapodium, korzystnie
wymusza pracę kończyn górnych co z kolei powoduje likwidację przykurczy stawowych i
mięśniowych oraz spastyczności.
Dzięki zapewnieniu pozycji pionowej oraz pracy kończyn górnych zapewniamy także
prawidłowe odżywienie tkanki łącznej, likwidację odleżyn, fizjologiczne obciążenie
układu kostno – stawowego oraz fizjologiczną czynność narządów zewnętrznych
(perystaltyka jelit – prawidłowe wypróżnianie się), a także normalizację pracy układu
sercowo – naczyniowego, oddechowego i inne.

Prapodium, dzięki starannie
dobranym dolnym listwom
zabezpieczającym związanym
z platformami stóp, cechuje
bardzo duża stateczność.
Nawet chwilowa utrata
przytomności pacjenta nie
doprowadzi do jego upadku.
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W przeciwieństwie do znanych
nam innych konstrukcji,
użytkownik w każdej chwili
może zatrzymać się i odpocząć
bez zagrożenia upadkiem.

Parapodium może także pełnić funkcję
urządzenia pionizującego, gdzie chory może
pozostawać w nim w pozycji wyprostowanej
dowolnie długo, a możliwość chodzenia
usuwa monotonię korzystania z innych
urządzeń pionizujących.

Bardzo ważna jest też możliwość szybkiego
doprowadzenia chorego używającego
Parapodium do pozycji poziomej w przypadku
zasłabnięcia(może to towarzyszyć we wstępnych
okresach rehabilitacji).
Dwie osoby bez trudu utrzymują człowieka w
Parapodium w pozycji poziomej, wygodnie
trzymając go za elementy urządzenia.

Ponadto użytkownik Parapodium może wykonywać
w nim wiele domowych czynności, które dotychczas
utrudnione były pozycją siedzącą.
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Ad.4. Rehabilitacja przy zastosowaniu Parapodium PW.
Cel rehabilitacji:
-

zastosowanie w rehabilitacji Parapodium PW związane jest z założeniem, że ruch
(kinezyterapia) jest środkiem leczniczym, który stanowi bodziec specyficznie
działający na organizm co w sposób istotny wpływa na poziom jakości życia
człowieka,

-

docelowo osiągnięcie sprawności umożliwiającej użytkowanie innego – bardziej
aktywnego – systemu ortezowego, który przy dodatkowym wsparciu przy pomocy kul
pozwala na poruszanie się (przemieszczanie, chodzenie) w warunkach środowiska
zewnętrznego ludzi
pełnosprawnych.

Program rehabilitacji:
-

ustalany jednostkowo przez
rehabilitanta prowadzącego,

-

obejmuje okres adaptacji
organizmu do urządzenia,
który to okres powinien
trwać około 7- miu tygodni,

-

podzielony na etapy, gdzie
przejście do kolejnego etapu
odbywa się po osiągnięciu
umiejętności wymaganych w
poprzednim etapie przy
jednoczesnym dobrym
samopoczuciu pacjenta.

Ćwiczenia winny odbywać się zawsze w systemie
ustalonym przez lekarza – rehabilitanta, pod nadzorem
osoby towarzyszącej – rehabilitanta.
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Ad.5. Przeciwskazania i zagrożenia.
Przeciwskazania:
Bezwzględnie nie powinny stosować Parapodium osoby:
- Głęboko upośledzone umysłowo,
- W stanach przedudarowych mózgu,
- W stanach przedzawałowych,
- Z silnie zaawansowaną osteoporozą,
- Z zaburzeniami równowagi.
Należy także zwrócić uwagę na:
-

-

-

-

-

stan wydolności układu krążenia – obowiązkowe
wykonanie wyjściowego „EKG” oraz ewentualnie
„USG” serca
· w wysokim uszkodzeniu rdzenia dochodzić
może, w miarę postępu ćwiczenia, do
niedociśnienia wysiłkowego z zastojem krwi w
dolnej części ciała,
stan wydolności układu oddechowego – wskazana jest spirometryczna ocena
wydolności
stan wydolności narządu ruchu – wskazane przeprowadzenie wnikliwej analizy
potrzeby ewentualnej biernej lub dynamicznej korekcji, kompensacji, odciążenia czy
też stabilizacji poszczególnych elementów układu przy pomocy ortez (kołnierzy itp.)
· bardzo istotnym elementem przygotowania czy też urealnienia rehabilitacji
przy pomocy Parapodium, jest uwzględnienie potrzeby masażu i mobilizacji w
przykurczach, a także wzmocnienia siły kończyn górnych
możliwość wystąpienia dysrefleksji autonomicznej – wskazany monitoring ciśnienia
krwi, przynajmniej podczas kilku pierwszych sesji wysiłkowych
· nagłe epizody znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego mogą stanowić
zagrożenie nawet dla życia pacjenta, jeżeli nie zostaną natychmiast opanowane
odleżyny – konieczna stała kontrola, lokalizacja, odciążenie
miejsc narażonych, minimalizacja ucisku – osłona
· czynności podejmowane w celach profilaktycznych
nie powinny wykluczać rehabilitacji z użyciem
Parapodium
kurcze mięśniowe – nie wskazana pomoc farmakologiczna –
skutki uboczne to depresja, zawroty głowy, ataksja
termoregulacja – wskazane dostosowanie warunków
otoczenia - (temperatura, wilgotność powietrza etc.), w
odniesieniu do odzieży pacjenta, intensywności wysiłku i
czasu jego trwania – do istniejących potrzeb i możliwości
· zminiejszone wydzielanie potu oraz nieodpowiednia
dystrybucja krwi, powodować mogą – w środowisku
gorącym – wcześniejszy niż u osób sprawnych efekt
przegrzania, odwodnienia organizmu, podwyższenia
ciepłoty ciała, udar cieplny oraz nawet zapaść
krążeniową, natomiast - w środowisku chłodnym –
nadmierną utratę ciepła upośledzającą kontrolę
sercowo – naczyniową
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Dopiero po przeprowadzeniu wszystkich powyższych czynności i
analiz, można w oparciu o otrzymane wyniki i wnioski opracować
skuteczny i bezpieczny program rehabilitacji przy użyciu
PARAPODIUM PW

