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ĮvAdAs

Ortopedija (gr. ορθός – tiesus, taisyklingas + παιδεία – auklė
jimas) – chirurgijos šaka, kuri tiria ir gydo judamojo aparato (kau
lų, raumenų, sausgyslių) deformacijas bei pakitimus ir jų išvengimo 
būdus. Deformacijos gydomos chirurginėmis operacijomis (pvz., os
teosinteze, plastine operacija) ir neoperaciniais būdais (fizioterapijos 
procedūromis, gydomąja mankšta, ortopediniais aparatais, ortopedi
ne avalyne).

Gydyti ortopedinius susirgimus pradėta dar senovėje. Jau Hi
pokratas aprašė į vidų šleivas pėdas, skoliozę ir įgimtą klubų išniri
mą. Prieš 2000 metų pradėta koreguoti kaulų deformacijas, perlaužant 
kaulą (osteoklazija). 

Šiuolaikinės ortopedijos pagrindai padėti XVI–XVII amžiais, 
kai nauji gamtos mokslų atradimai anatomijos (Vesalius, 1543), kau
lų sandaros (Havers, 1691) ir raumenų (Steno, 1664) srityje išplėtė 
suvokimą apie ortopedinius susirgimus. Gydymo aparatais pradžia 
laikomi XVI amžiuje naudoti fiksuojamieji korsetai, Glisono kilpos 
skoliozės gydymui, geležinė ranka bei įtvarai kontraktūrų tiesinimui. 
Kiek vėliau, XVIII–XIX a. pradėta operacinė terapija: kaulų, sąnarių 
operacijos, jų pašalinimas arba sutvirtinimas ir kt. 

Ortopedijos sąvoką pasiūlė N. Anri 1741 metais darbe „Ortopedija, 
arba menas užkirsti kelią vaikų deformacijoms ir jas koreguoti“. 

Ortopedijos simbolis yra sulinkęs medis, kuris ištiesinamas, pri
rištas prie pagalio. 

Dažniausiai naudojamos ortopedinės priemonės: 
rankų ir kojų protezai. Naudojami po plaštakos, dilbio, žasto,  –
pėdos, blauzdos, šlaunies amputacijų. Protezai gali būti darbi
niai, mokomieji, kosmetiniai, su bioelektriniu valdymu;
rankų ir kojų aparatai. Šie aparatai naudojami rankų bei kojų  –
sąnarių potrauminėms kontraktūroms (sumažėjusiam sąnarių 
paslankumui), blogai gyjantiems lūžiams gydyti, esant nesta
biliems sąnariams po išnirimo ar raiščių plyšimams, nervų pa
žeidimams;

http://lt.wikipedia.org/wiki/Chirurgija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kaulas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kaulas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Raumuo
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sausgysl%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Deformacija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Osteosintez%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Osteosintez%C4%97
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Plastin%C4%97_operacija&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fizioterapijos_proced%C5%ABra&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fizioterapijos_proced%C5%ABra&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gydomoji_mank%C5%A1ta&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortopedinis_aparatas&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortopedin%C4%97_avalyn%C4%97&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortopedin%C4%97_avalyn%C4%97&action=edit&redlink=1
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rankų ir kojų įtvarai. Naudojami po galūnių kaulų lūžių, esant  –
sąnarių, raiščių ir raumenų uždegiminiams procesams, po są
narių išnirimų, esant galūnių parezei ar paralyžiaus reiškiniams 
(esant kontraktūroms ir deformacijoms) bei kt. 
fiksuojamieji korsetai. Naudojami po stuburo lūžių ir išnirimų,  –
vaikų kreivam kaklui gydyti, diskų išvaržų bei kitų ligų ir trau
mų atvejais;
koreguojamieji korsetai. Naudojami stuburo kaklo, krūtininės,  –
krūtininės ir juosmens dalies iškrypimui (skoliozei) gydyti, 
ydingai laikysenai koreguoti, raktikaulio lūžiams gydyti ir kt.;
kiti gaminiai: pvz., galvos laikikliai iš porolono, plastazoto (jie,  –
kaip imobilizuojamoji priemonė, naudojami gydant kaklinės 
stuburo dalies traumas, kaklo srities sausgyslių, raumenų, nervų 
ligas), apsauginis galvos šalmas, ortopedinė avalynė ir kt.

Labai svarbu, kad ortopedinės priemonės būtų parenkamos indi
vidualiai. Dėl spaudimo jos neturi trikdyti kraujotakos, taip pat neturi 
būti per laisvos, kad neslystų, neturi būti aštrių kampų. Būtina nuolat 
stebėti odos būklę priemonės taikymo vietoje, ypač jei sutrikę galūnės 
jutimai. Pacientas turi žinoti apie galimus odos pažeidimus ir tinkamai 
ją prižiūrėti. Kadangi įtvarai riboja galūnės funkciją, gydytojas turi 
tiksliai nustatyti jų naudojimo laiką, nes, pavyzdžiui, kojų įtvarai gali 
keisti eisenos dinaminį stereotipą, nuo kurio vėliau sunku atprasti.

Pagrindiniai reikalavimai ortopedinėms priemonėms yra šie: 
naudingumas, gerai parinktas svoris, komfortas, paprastumas, este
tiškumas, prieinamumas.

Šalyje veikia akcinė bendrovė „Ortopedijos technika“. AB „Or
topedijos technika“ veiklos ištakos siekia 1945uosius metus, kai 
vasa rio 28ą ją Kauno invalidų dirbtuvių bazėje, Donelaičio g. 75B, 
buvo įkurta įmonė, tuomet pavadinta Proteziniuortopediniu kombi
natu. Šiandien AB „Ortopedijos technika“ yra didžiausia ortopedinių 
ir pro tezinių priemonių gamintoja Pabaltijyje. Bendrovės filialai įkur
ti didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje ir Ukmergėje. AB „Ortopedijos technika“ gamina iki 250 
rūšių protezinių ir ortopedinių gaminių, aptarnauja iki 60 tūkst. as
menų per metus. 1993 m. Kaune Algimanto Astrausko vardu buvo 
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įregistruota pirmoji Lietuvoje privati firma, gaminanti protezinius 
ortopedijos gaminius „Pirmas žingsnis“. 1997 m. Vilniuje įkurta 
UAB „Ortopedijos centras“, kurioje aukštos kvalifikacijos gydytojai 
ir ortopedai technikai protezuoja galūnes po amputacijų, pritaiko pro
tezus, egzoprotezus, įtvarus po ligų ir traumų. Be to, ortopedinė tech
nika Lietuvoje gamina UAB „Idemus“, UAB „Ortopedijos projektai“, 
UAB „Baltic Ortoservice“.

Taigi pastaruoju metu Lietuvoje projektuojama ir gaminama daug 
ortopedinės technikos. Tačiau jos projektavimo ir gamybos metodo
logijos neaprašytos lietuvių kalba. Todėl šioje knygoje bus apžvel
giami ir analizuojami ortopedinės technikos projektavimo principai, 
reikalavimai, gamyboje naudojamos medžiagos bei gamybos techno
logijos etapai.
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1. OrtOpedinės technikOs prOjektAvimAs

1.1. Apatinių galūnių protezai ir ortezai 

Ortopedinių priemonių apatinėms galūnėms rūšys pateiktos 1.1 pa
veiksle.

1.1 pav. Ortopedinių priemonių apatinėms galūnėms rūšys

Protezai skirti pakeisti amputuotą kūno dalį. Skiriamos šios am
putacijų priežastys:

Įgimtos: 1. 
vaikų deformacijos. –
Įgytos:2. 

a)  periferinės kraujotakos ligos (arterinės ligos, dažniausiai apa
tinės aortos dalies ir jos šakų aterosklerozė);

b) metabolinės – diabetas sukelia opas ir gangreną;
c) trauma;
d) piktybinės;
e) infekcija – kaulų ligos.
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Amputacijų, priklausančių piktybinėms, sumažėjo, tuo tarpu  
priklausančių periferinės kraujotakos ligoms – padaugėjo. AB „Orto
pedijos technika“ Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus duomeni
mis, pagrindinės priežastys, dėl ko tenka amputuoti galūnes, yra krau
jagyslių ligos (54 %) ir cukrinis diabetas (29 %).

Apatinės galūnės protezavimo tikslas − atramos ir judėjimo funk
cijų atkūrimas. Protezai gaminami individualiai. Protezo  parametrai 
kokybiškai ir kiekybiškai priklauso nuo geometrinių ir biomechani
nių žmogaus charakteristikų.  

Protezavimo kontraindikacijos: IV laipsnio širdies nepakanka
mumas, dimensija (psichikos susirgimai, silpnaprotystė), parezė po 
insulto. 

Kojos protezai būna:
Piminis –  – nešiojamas nuo 3 mėnesių iki 1 metų. Jis naudojamas, 
kad žmogus priprastų vaikščioti su protezu ir kad susiformuo
tų bigė. Pirminis protezas visiškai suformuoja bigę, pripratina 
audinius prie papildomų apkrovų. Nešiojant pirminį protezą 
bigė plonėja, todėl ant bigės maunamos papildomos kojinės. 
Jos reikalingos tam, kad bigė proteze būtų normaliai apsiausta 
ir nesmuktų nuo atramos taškų. Pirminio protezo ėmiklis pa
daromas iš aukštatemperatūrio plastiko, nes taip greičiau gali
ma jį pagaminti (pagaminamas per savaitę). Pirminis protezas 
padaromas be kosmetikos, nes tada matosi ašių padėtis ir ją 
galima koreguoti.
Nuolatiniai –  – gaminami praėjus ne mažiau kaip 5 mėnesiams 
po pirminio protezo pagaminimo, kai bigė nustoja akivaizdžiai 
plonėti. Norint išvengti komplikacijų, svarbu suprasti, ko
kie pa sikeitimai vyksta amputavus galūnę. Arterijos ir venos, 
ku riomis atiteka ir nuteka kraujas iš galūnės, buvo perrištos. 
Bigė gauna pakankamai kraujo iš didžiųjų kraujagyslių mažų 
šakų. Dėl to atsiranda nedidelis patinimas, kuris išlieka tol, 
kol organizmas prisitaiko prie pasikeitusio aprūpinimo krau
ju. Patinimo priežastis yra ir pati operacinė trauma. Nuolatinis 
protezas nešiojamas trejus metus. Po to jį būtina keisti, nes su
sidėvi ėmiklis. 
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Kiekvienas protezas (1.2 pav.) susideda iš individualių ir univer-
salių detalių.

Individualios detalės – gaminamos individualiai kiekvienam kon
k rečiam ligoniui matuojant arba pagal gipso atspaudą. Protezuojant 
individualiai gaminami ėmikliai, tvirtinimo priemonės, kosmetinės 
priemonės. 

1.2 pav. Blauzdos ir šlaunies protezai

Universalios detalės – tai tokios detalės, kurios parenkamos pa
gal ligonio matmenis, tačiau gaminamos masiškai. Jos vadinamos 
pusfabrikačiais. Tai pėdos, blauzdos vamzdeliai, kelio ir klubo lanks
tai, kai kurios specialiosios detalės, rotaciniai įrenginiai.

Protezą reikia suprojektuoti taip, kad jis tiktų pacientui pagal 
svorį, ūgį, gyvenimo sąlygas (laiptai namuose, dideli atstumai ir kt.), 
judėjimo poreikius, įgytos negalios pobūdį (amputacija dėl traumų, 
cukrinio diabeto ar kt.).

Kojos protezai ir jų dalys klasifikuojami pagal pacientų judėjimo 
galimybes į 4 mobilumo lygius. 

i mobilumo lygis –  – kojos protezai ir kojos protezų dalys skir
tos minimaliam paciento judėjimui užtikrinti. Paciento būklė 
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(savarankiškumas ir judrumas): pacientas – beveik visiškai pri
klausomas (pagal Barthel indeksą). Barthel indeksas – tai žmo
gaus galimybių matas, vertinantis jo gebėjimą savarankiškai 
veikti bei apsitarnauti.

1.1 lentelė. I mobilumo laipsnis

protezo paskirtis judėjimo aplinka judėjimo laikotarpis
Minimalus, lėtas ju
dėjimas, saugus sto
vėjimas vietoje, slau
gos palengvinimas, 
persikėlimas, vaikš
čiojimas prižiūrint

Namų aplinka, 
judėjimas lygiu 
grindiniu

Trumpas, pacientas gali eiti 
ne daugiau kaip 50 m lygiu 
paviršiumi be pagalbinių 
priemonių arba su jomis:  
a) vaikštynės;  
b) 2 ramentai / lazdelės;  
c) 1 ramentas / lazdelė

ii mobilumo lygis –  – kojos protezai ir kojos protezų dalys skir
tos vidutiniam paciento judėjimui užtikrinti. Paciento būklė: 
pacientas vidutiniškai priklausomas. 

1.2 lentelė. II mobilumo lygis

protezo paskirtis judėjimo aplinka judėjimo laikotarpis
Geras judėjimas Namų aplinkoje, 

lygiu ir nelygiu 
paviršiumi

Greitis ir laikas priklauso 
nuo paciento būklės 

Minimalus judėjimas Lauko aplinkoje, 
laiptais

Pacientas gali eiti 50 m ir 
daugiau žemės paviršiumi 
geromis oro sąlygomis su 
pagalbinėmis priemonėmis: 
a) ramentai / lazdelės; 
b) ramentas / lazdelė

iii mobilumo lygis –  – kojos protezai ir kojos protezų dalys 
skirtos laisvam paciento judėjimui užtikrinti. Pacientas – sa
varankiškas (pagal Barthel indeksą).
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1.3 lentelė. III mobilumo laipsnis

protezo paskirtis judėjimo aplinka judėjimo laikotarpis
Nevaržomas, saugus 
judėjimas darbo ir 
laisvalaikio metu 

Namų ir lauko 
aplinkoje bet kokiu 
paviršiumi, judė
jimo greitis pagal 
paciento būklę ir 
poreikius 

Neribotas. Pacientas nueina 
daugiau kaip 50 m:
a) be pagalbinių priemonių, 
b)  su pagalbine priemone 

(lazdelė / ramentas)

iv mobilumo lygis –  – kojos protezai ir kojos protezų dalys 
skirtos didesniems nei vidutinio judėjimo poreikiams užtikrin
ti. Pacientas – savarankiškas. 

1.4 lentelė. IV mobilumo laipsnis

protezo paskirtis judėjimo aplinka judėjimo laikotarpis
Nevaržomas dinami
nis judėjimas, akty
viam gyvenimo būdui, 
sportinei, darbinei 
veiklai užtikrinti

Neribota Neribotas

Paciento mobilumo laipsnis nustatomas nešiojant pirminį prote
zą. Pagal nustatytą mobilumą parenkamos nuolatinio protezo dalys: 
pėda, kelio lanksto tipas.

Protezuojant kyla tokios problemos:
ėmiklio modeliavimas (kad jis nespaustų bigės);  –
protezo fiksacijos būdas; –
protezo surinkimo schema; –
ėmiklio konstrukcijos ir medžiagų parinkimas. –

Reikalavimai protezo ėmikliui:
ėmiklis turi būti tvirtas, bet patogus; –
koja negali slidinėti aukštyn ir žemyn ėmiklyje; –
ėmiklis turi turėti kontaktą su galūne visur; –
ėmiklis neturi padaryti žaizdų ar opų. –

Ėmiklis atlieka keturias pagrindines funkcijas: 
priima tam tikrą bigės apimtį; –
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perduoda apkrovą ir jėgą (statika ir kinetika); –
perduoda judesį einant (kinetika); –
laiko protezą ant biges. –

Protezo konstrukcija parenkama pagal amputacijos lygį, bigės 
audinių būklę. Be to, priklauso nuo amputacijos senumo, jautrumo, 
atramos lygio, ar buvo anksčiau protezuota. Kad būtų galima teisingai 
parinkti ėmiklio formą ir medžiagas, taip pat tvirtinimo būdą, reikia 
nustatyti bigės funkcinę būklę. Funkcinė bigės būklė vertinama pagal 
4 pagrindinius kriterijus:

kraujotakos būklę;  –
bigės raumenų gebėjimą susitraukinėti; –
minkštų audinių atrofijos laipsnį; –
bigės formą. –

Pagal kraujotakos būklę parenkamas tvirtinimo būdas, ėmiklio 
medžiagos ir jo skerspjūvio forma. Nuo bigės raumenų gebėjimo su
sitraukinėti (daroma elektromiograma (EMG) priklauso ėmiklio tipo 
(standus arba minkštas) parinkimas. Minkštų audinių atrofijos laips
nis įvertinamas parenkant konstrukciją, ėmiklio medžiagas. 

Ėmiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: 
gerai išdėstyti galūnės bigę; –
perduoti jėgas (statiškai ir dinamiškai); –
perduoti judesį; –
tvirtinti protezą bigėje. –

Projektuojant ėmiklį reikia įvertinti vietas, kurios gali ir negali 
būti apkraunamos. Paviršiai, galintys priimti apkrovą, įvertinami jau 
darant gipso negatyvą. Reikia užtikrinti, kad paviršiai, negalintys pri
imti apkrovų, būtų mažiau spaudžiami ėmiklio kraštų.

Skirtingai nuo šlaunies bigės, blauzdos bigėje nėra tiek daug 
minkštų audinių, kurie protezuojant atlieka minkšto intarpo (įklo
to) tarp protezo sienelių ir kaulų funkciją. Blauzdikaulio raumenys 
yra tik trijose pusėse (užpakalinėje, vidinėje ir išorinėje). Priekinis 
blauzdos paviršius ir kaulo galvutė raumenų neturi, todėl oda šioje 
srityje lengvai traumuojama protezu. Blauzdos bigė neturi horizonta
lių plotų, kurie galėtų priimti vertikalias apkrovas. Todėl naudojami 
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blauzdos protezai su ėmikliu, kuris leidžia tolygiai paskirstyti apkro
vą. Blauzdos protezai su ėmikliu, apimančiu kelio sąnarį arba jo dalį, 
vadinami gilaus įsodinimo protezais. Šiuo atveju užtikrinamas opti
malus spaudimo pasiskirstymas bigėje. Be to, aukštos protezo ėmik
lio priekinė ir šoninės sienelės padidina stabilumą. 

Optimali ėmiklio forma turi atitikti šiuos klinikinius biome
chaninius reikalavimus:

užtikrinti bigės raumenų funkcionavimą, nespausti bigės krau –
jagyslių ir nervų;
neleisti, kad spaudimas susikoncentruotų vienoje vietoje; –
nesudaryti ėmiklio rotacijos bigės atžvilgiu. –

Pagrindinis kojos protezų ėmiklių klasifikacijos rodiklis yra jų 
gebėjimas plastiškai deformuotis. Ėmiklius galima skirstyti į dvi pa
grindines grupes: kieti ir minkšti. Kieti ėmikliai gali būti pagaminti 
iš plastamasių – ortoakrylo, poliamido dervos, anglies pluošto. Jie pa
sižymi matmenų pastovumu. Kietus ėmiklius naudoja žmonės su ne
skausminga, gerai suformuota cilindrinės arba kūginės formos bige, 
kai atrofijos procesai jau pasibaigė. Atliekant pirminį protezavimą, 
kai dar neaišku, ar atrofijos procesai jau pasibaigė, į ėmiklius papil
domai dedami minkšti įdėklai iš „Nora Luna Soft“ arba Silvershield® 
antribakterinės medžiagos (Otto Bock) su sidabro jonais. Jie dedami 
todėl, kad bigės gali sumažėti dėl atrofijos ir neatitikti ėmiklio mat
menų. Minkšti įdėklai taip pat rekomenduojami pacientams, sergan
tiems cukriniu diabetu, su kraujotakos sutrikimais.

Norint apsaugoti bigės odą nuo pažeidimų, pagerinti kraujotaką 
ir protezo fiksaciją naudojami silikoniniai įdėklai į ėmiklį.

1.3 pav. Silikono įdėklas



14

Toks įdėklas sumažina trintį ir spaudimo taškus ėmiklyje, gerina 
kraujotaką ir yra efektyvus ėmiklio tvirtinimo būdas, leidžiantis ne
naudoti diržų tvirtinimui. 

Silikono privalumai:
išsaugo savo savybes nuo –60 °C iki +200 °C temperatūroje; –
atsparus drėgmei, prakaitui, aplinkos sąlygoms; –
neturi kvapo; –
geras dujų pralaidumas; –
geras sukibimas. –

Silikono įdėklas yra elastiškas, apimantis visą bigę. Silikonui bū
dingas aukštas sukibimo su oda koeficientas, ir tai leidžia gerai fik
suoti bigę ėmiklyje. 

Minkšti ėmikliai, odiniai (anksčiau) arba plastmasiniai (pvz., sili
kono), pasižymi matmenų ir formos nepastovumu nešiojant. Minkštus 
ėmiklius naudoja žmonės su skausmingomis bigėmis, keičiančiomis 
savo formą ir matmenis per dieną. Minkšto ėmiklio  trūkumai – laikui 
bėgant deformuojasi, nehigieniškas, sugeria kvapus. Todėl kieti ėmik
liai geresni. Jie gerai išlaiko savo formą, yra lengvi, higieniški.

Ėmikliai dar skirstomi į vientisus ir karkasinius. Karkasiniai 
ėmikliai yra sujungti iš kelių dalių. Tokia konstrukcija leidžia keisti 
tūrį pagal kintančią bigės apimtį.

1.4 pav. Kojos protezas su karkasiniu ėmikliu
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Gaminama plonasienė įvorė iš specialaus plastiko. Ši įvorė įsta
toma į išorinį ėmiklį. Tokiu būdu gaunamas bigės ėmiklis, kurio tūris 
nekinta, tačiau jo forma kinta tam tikrame intervale. Tokio ėmiklio 
tamprioji įdedamoji įvorė turi būti pagaminta tiksliai pagal indivi
dualią bigės formos konfigūraciją. Ji turi užtikrinti amortizuojantį 
kontaktą su bigės audiniais. Išorinė dalis gaminama iš dvikomponen
čių dervų, jai tenka apkrovos ir įvairių jėgų poveikis. Tokio ėmiklio 
konstrukcija leidžia laisvai judėti bigės raumenims, kurie vaikštant su 
protezu aktyviai susitraukinėja.

Šiuo metu dažniausiai naudojami protezų tvirtinimo prie bigės 
būdai:

Vakuuminis tvirtinimas. Ėmiklio sienelės apatinėje dalyje įsta –
tomas vakuuminis vožtuvas. Ėmiklis užmaunamas ant bigės, 
kai būna atidarytas vakuuminis vožtuvas. Įmauta į ėmiklį bigė 
išstumia orą pro atvirą vakuuminį vožtuvą. Paskui vakuumi
nis vožtuvas uždaromas ir ištraukti bigės iš ėmiklio neleidžia 
sudarytas vakuumas.
Tvirtinimas diržais prie juosmens. –
Tvirtinimas naudojant silikoninį įdėklą (Otto Bock firmos sis –
tema KISS (KISS – angl. Keep It Simple Suspension). 

  

1.5 pav. Tvirtinimo sistema KISS
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Kojos protezo lankstai. Funkcinės šlaunies protezo charakteris
tikos priklauso ne tik nuo ėmiklio formos ir tipo, bet ir nuo kelio 
lanksto konstrukcijos. 

Yra dvi kelio sąnario lankstų grupės:
monocentriniai arba vienaašiai. Jais galimi judesiai (sulenkiant  –
ir ištiesiant dalyvauja vienas sukimosi centras, esantis ašies 
centre) tik vienos ašies atžvilgiu.
policentriniai arba daugiaašiai. Juose yra daugiau sukimosi  –
centrų, kurie ne visada sutampa su ašių centrais. Jie būna ke
turgrandžiai ir šešiagrandžiai. 

Monocentriniai lankstai gali būti:
laisvai judantys; –
su rankiniu užraktu, laisvai judantys; –
su fiksatoriniu stabdžiu; –
su stabdymo ir automatinio fiksavimo mechanizmu, kuris pri –
klauso nuo apkrovos atsirėmimo metu;
su mechaniniu (pavyzdžiui, spyruoklė), pneumatiniu arba hi –
drauliniu funkcinio ilgio reguliavimo įrenginiu, veikiančiu 
pernešimo fazės metu.
su mikroprocesoriumi valdomu hidrauliniu ar pneumatiniu   –
elementu. Korpusas titaninis arba iš kompozitinių medžiagų. 
Jis vadinamas CLeg (Computerized Leg).

Lankstai su hidrauliniu reguliavimo įrenginiu siūlomi III ir IV 
mobilumo laipsnio pacientams. 

Pirmą kartą CLeg buvo pristatytas 1997 m. pasauliniame orto
pedijos ir reabilitacijos kongrese Niurnberge. Mikroprocesoriumi val
domo kelio sąnario privalumai ypač išryškėja, kai pacientas gyvena 
aktyvų gyvenimą (IV mobilumo laipsnis). Nuo 2004 m. naudojami 
Lietuvoje.

Šlaunies protezas su mikroprocesoriumi valdomu kelio sąnariu 
CLeg suteikia pacientui visišką saugumą ir judėjimo laisvę. Sistemos 
davikliai 50 kartų per sekundę dažniu įvertina kelio sąnario būseną. 
Pagal daviklių duomenis mikroprocesorius hidrauliniu principu val
do kelio funkciją ir automatiškai prisitaiko prie bet kokio žmogaus 
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judesio. Sensoriai nuolat informuoja mikroprocesorių, ką tiksliai šiuo 
metu veikia pacientas: neša sunkią dėžę, eina tamsoje ar kopia į kalną. 
Mikroprocesorius valdo ir reguliuoja hidraulinio cilindro vožtuvų ati
darymą ir uždarymą. Todėl einant galima keisti judėjimo greitį, judėti 
įvairiais paviršiais, nevaržomai lipti laiptais. Pacientui nebereikia nuo
lat galvoti apie kiekvieną savo žingsnį, jis gali sutelti savo dėmesį ties 
visai kitais dalykais. Be to, tyrimais nustatyta, kad, vaikštant su tokiais 
protezais, išeikvojama žymiai mažiau energijos, todėl pacientas gali su 
protezu judėti daug ilgiau nepavargdamas. Tuo jis skiriasi nuo kitų nau
dojamų sąnarių, ir tai ypač svarbu aktyviems pacientams. Papildoma 
tokio kelio sąnario funkcija – galimybė važiuoti dviračiu. 

Maitinimas (mikroprocesoriaus, jutiklio, elektronikos) – nuo inte
gruoto akumuliatoriaus. 4 val. akumuliatoriaus pakrovimo nuo tink  
lo užtenka 40 val. darbui. Palaiko technologija Bluetooth.

Atsargumo priemonės naudojant CLeg protezą:
Naudojant CLeg protezą reikia vengti aplinkos, kuri veikiama  –
stiprių elektromagnetinių laukų, jie gali turėti įtakos kelio są
nario funkcionavimui.
Protezas su CLeg sistema skirtas aktyviems pacientams  –
(IV mobilumo laipsnis), tačiau nerekomenduojamas užiimi
nėjant ekstremaliomis sporto šakomis (parašiutų sportas, al
pinizmas ir t. t.).
Bateriją reikia įkraukti kas parą ir prieš pradedant nešioti pro –
tezą su CLeg sistema po ilgos pertraukos.
Protezas su CLeg sistema gali būti naudojamas ir saugojamas  –
aplinkoje, kurioje temperatūra gali kisti nuo –10 °C iki +60 °C 
ribose.
Reikia stengtis, kad ant kelio sąnario nepatektų vandens, taip  –
nutikus nedelsiant nusausinti. Negalima jo naudoti drėgnoje 
aplinkoje.

Kojos protezo pėdos. Pėdos konstrukcijos būna skirtingos. Jos 
parinkimas priklauso nuo žmogaus mobilumo laipsnio. Paprasčiausia 
pėda – SACH (angl. Solid Ankle Cushion Heel) tipo (1.6 pav.) – ga
minama iš medienos, kuri apipilama plastiku. SACH pėda adapteriu 
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varžtinio sujungimo būdu jungiasi su blauzdos vamzdeliu.
Pėdos apdaila gaminama iš ebonito ir poliuretano. 

1.6 pav. SACH pėda

Tinka mažai aktyviems pacientams (I ir II mobilumo laipsnio), 
kurių svoris ne daugiau kaip 125 kg.

Aktyviems žmonėms (IV mobilumo laipsnio) parenkamos spy
ruokliuojančios pėdos iš anglies pluošto (1.7 pav.). Mažiau aktyviems 
naudojama pėda su vienaašia čiurnos sąnario funkcija (1.7 pav.) (siste
ma, suteikianti dinamiką dorsifleksijoje (stovint ant kulnų) ir planta  
fleksijoje – sulenkimas) arba pėda su kulno amortizacija ir paminkš
tinta priekine dalimi lengvesniam judėjimui užtikrinti (pėdos dina
miką pagerina įvairaus kietumo sudedamųjų medžiagų tarpusavio 
komponavimas) (II mobilumo laipsniui).

1.7 pav. Pėdos iš anglies pluošto ir su vienaašia čiurnos sąnario funkcija
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Pėda Dynamic Motion su S tipo spyruokle užtikrina natūra
lią eiseną. Skirta aktyviems žmonėms (III ir IV mobilumo laipsnio).  
Paciento svoris – ne daugiau kaip100 kg.

1.8 pav. Dynamic Motion pėda

Protezų projektavimo ypatumai plačiai aprašyti knygose (6, 7, 9).
Ortezai (gr. orthos – tiesus) – ortopedinės techninės pagalbinės 

ir gydomosios priemonės, skirtos judamojo atraminio žmogaus apara
to prarastoms arba pažeistoms funkcijoms atkurti arba kompensuoti. 
Protezai skirti pakeisti kūno dalį, o ortezai − pakeisti arba palaikyti 
biomechanines funkcijas.

Ortezai klasifikuojami:
pagal gamybos technologiją: 

standartiniai, –
individualūs. –

Standartiniai ortezai naudojami osteoartritui gydyti, po traumų, 
traumų profilaktikai sportuojant. 

Individualūs naudojami po kaulų lūžių, pažeidus sąnarių raiščius, 
esant galūnių parezei, artritui, artrozei ir t. t. Individualūs gaminami 
pagal gipso modelį arba naudojant galūnės skenavimą (CAD/CAM) ir 
kompiuterines technologijas.

pagal panaudojimą: 
profilaktiniai – esant pradinėms skeleto deformacijoms; spor –
tuojant;
gydomiejireabilitaciniai – naudojami laikinai gydant galūnių  –
traumas;
funkciniai – nuolatiniai – naudojami galūnės funkcijos prara –
dimų atvejais. 
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pagal funkcijas:
fiksuojantys,  –
palaikantys,  –
nukraunantys,  –
koreguojantys –
funkciniai, –
kompensuojantys. –

Ortezai gali atlikti iš karto dvi tris funkcijas, pvz., fiksuojan 
 tysnukraunantys, fiksuojantyskoreguojantys. 

pagal medžiagas:
odiniai, –
plastmasiniai (aukštatemperatūriai, žematemperatūriai) –
tekstiliniai,  –
anglies pluošto (prepreg), –
kombinuoti. –

pagal standumą:
standūs, –
pusiau standūs, –
minkšti (elastiški). –

pagal lokalizaciją:
vieno segmento (pvz., pėdos, kelio sąnario, čiurnos sąnario or –
tezai),
polisegmentiniai (pvz., pėdoskulkšniesblauzdoskelio orte –
zai).

pagal konstrukciją:
įtvarai, –
aparatai. –

Ortopediniu aparatu galima grąžinti kojos lankstumą po opera
cijos – kaulai tokiu atveju fiksuojami, sutvirtinami, o sąnariai palie
kami judrūs (1.9 pav.). Aparatai skiriami ilgai gyjančių kojų kaulų lū
žiams gydyti, esant nestabiliam sąnariui, nervų pažeidimams, gydant 
pseudoartrozę, lėtinį osteomielitą, pėdos parezę, sąnarių deformaci
jas, sutrumpėjusios kojos kompensacijai, neišsivysčius raumenims. 
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1.9 pav. Ortezas su lankstais

Plastmasiniai (1.10 pav. a), odos, elastinių medžiagų įtvarai 
(1.10 pav. b) naudojami po kaulų lūžių (elastinių arba tekstilinių me
džiagų įtvarai − tik praėjus 4–6 sav. po ūmios traumos), esant pėdos pa
rezei, pseudoartrozei, kelio sąnario raiščių pažeidimams. Plastmasinis 
įtvaras įtvirtina galūnę, sąnarys tokiu atveju lieka nejudrus (1.10 pav. a). 
Įtvarus tinka naudoti po visų kojų kaulų operacijų. 

  
1.10 pav. Įtvarai: a − plastmasinis įtvaras (individualus);  

b − elastinis kelio įtvaras (standartinis) rekomenduojamas  
esant traumoms, artrozei, artritui, po operacijų, reabilitacijai,  

esant kelio patologijai, kai reikia girnelės centravimo
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1.5 lentelėje pateikta apatinių galūnių ortezų klasifikacija pagal 
jų funkcionalumą.

1.5 lentelė. Apatinių galūnių ortezų klasifikacija pagal jų funkcionalumą

nr. Apatinių galūnių  
ortezų klasifikacija paskirtis

1 Nuimantys apkrovą Skirti perkelti krūvio veikimo jėgas nuo pa
kenktos galūnės į aparato konstrukciją

2 Fiksuojantys Naudojami esant sąnarių ligoms, skeleto defor
macijoms, lateraliniam sąnario nestabilumui

3 Naktiniai įtvarai, 
pašalinantys defor
macijas

Naudojami galūnei fiksuoti tam tikroje padė
tyje. Jie skirti pasyviai neteisingai deformuotos 
galūnės padėčiai koreguoti. Korekcijos efektas 
pasiekiamas naudojant pelotus arba lankus

4 Kojų korekcijos  
ortezai

Skirti suteikti kojai normalią formą. Naudojami 
esant šleivumui, X arba O formos kojoms

5 Kompensuojantys 
ortezai

Naudojami defektams (pvz., sutrumpėjimui) 
kompensuoti, kosmetiniam lyginimui 

1.11 pav. Kulkšniespėdos naktinis įtvaras (čiurnos sąnario imobilizavimui)

1.6 lentelėje pateiktos ortezų biomechaninės funkcijos.
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1.6 lentelė. Ortezų biomechaninės funkcijos

nr. Ortezų funkcijos

a
Fiksacija − blokavi
mas, nukreipimas, 
išsaugojimas tam 
tikroje pozicijoje

b
Korekcija − ištiesi
mas, deformacijos 
pašalinimas

c
Kompensacija tri
matis išlyginimas 
atsižvelgiant į ilgį 
ir tūrį

d
Ištempimas −apkro
vos nuėmimas, vei
kiant tempimo jėga

Skirtingos kojų ortezų dalys (pėda, blauzda, šlaunis, dubuo) gali 
būti sujungtos tarpusavyje skirtingais mechaniniais lankstais: klubo, 
kelio, čiurnos.

Atsižvelgiant į medicinos reikalavimus ortezų lankstai gali būti 
(1.12 pav.):

laisvai judantys (be užrakto);  –
iš dalies ribuojantys sąnarių judesius; –
ribojantys sąnarių judesius (su užraktais, fiksuojantys). –

1.12 pav. Apatinių galūnių ortezų lankstų konstrukcijų variantai

Lankstai paprastai gaminami iš metalų lydinių, pvz., iš titano, 
aliuminio lydinių.
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1.2. Ortopediniai įdėklai ir pėdos įtvarai

pėdos įtvarai – dar vadinami supinatoriais. Šis terminas kilęs iš 
termino „supinacijos judesys“, t. y. iš pėdos judesio, kai pakyla vidinis 
pėdos kraštas ir skliautai išaukštėja. Dar vienas terminas „supinuota“ 
pėda – tai pėda,  kuri pastatyta  ant atramos natūraliai remiasi į pavir
šių savo išoriniu (lateraliniu) kraštu, o vidinis (medialinis) jos kraštas, 
stovint visu svoriu, lieka kiek nutolęs nuo paviršiaus. 

Įdėklai – tai kompensacinio pobūdžio ortopedinės techninės prie
monės. Jų paviršius turi atitikti pėdos pado paviršiaus kontūrą stovint ir 
taip tolygiau paskirstyti pėdai tenkantį kūno svorį. 

Kompensacinį poveikį turinčios pėdai skirtos ortopedijos tech
ninės priemonės gaminamos iš 2–4 sluoksnių skirtingo kietumo me
džiagų. „Sumuštinio“ viršutiniame sluoksnyje yra minkšta medžia-
ga, galinti lengvai formuotis pagal pėdos paviršių. O žemiausiame 
sluoksnyje – kieta medžiaga, atliekanti platformos minkštajam įdėk
lo sluoksniui palaikyti vaidmenį. 

pėdos įtvarų paskirtis [4] yra koreguoti pėdos atraminį pavir-
šių, kai ant jos perkeliamas kūno svoris. Koreguojamieji pėdos įtvarai 
turi būti pakankamai kieti, kad išlaikytų pėdą toje pozicijoje, kuri 
užtikrina maksimalų judėjimo funkcionalumą. Todėl gaminant indi
vidualius koreguojamuosius pėdos įtvarus naudojamos pusiau kietos 
porėtosios medžiagos. O išskirtiniais atvejais – aukštos temperatūros 
plastikas ir anglies audinys. 

Gaminant pėdos įtvarus, skirtus plokščiapėdystės profilaktikai, 
būtina atsižvelgti ne tik į kliento pėdos anatomiją, pado apkrovos taš
kus, bet ir į ėjimo žingsnio pobūdį. Todėl vienoki įtvarai gaminami 
bėgikams, kitokie krepšininkams, tenisininkams.

1.13 pav. Įtvarų formos priklausomybė nuo judėjimo pobūdžio [4]
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Pagrindinis plokščiapėdystės gydymo pėdos įtvarais uždavi-
nys – suteikti pėdai papildomus atramos taškus. Siekiama pataisyti 
pėdos padėtį bate taip, kad pėdos skeletas būtų grąžintas į normalią 
būklę. Kartu siekiama tolygiau paskirstyti atskiroms pėdos dalims 
tenkančią apkrovą. Apkrovos subalansavimas mažina raumenų nuo
vargį ir suteikia galimybę juos stiprinti.

Tačiau ortopedinėmis techninėmis priemonėmis atkurti normalią 
pėdos funkciją galima tik pradinėse plokščiapėdystės stadijoje ir tik 
vaikams nuo 5–8 metų (iki 5 metų nerekomenduojama, nes jų pėdos 
suplokštėjimas yra fiziologinis, ir įtvarai slopina raumenų aktyvumą, 
nes vaikų svoris per mažas ir įtvarai trukdo vaikų pėdoms tinkamai 
slopinti žingsnio smūgį) iki pilnametystės, kol pėda dar auga ir yra 
lanksti. Visais kitais atvejais šiomis priemonėmis galima tik iš dalies 
pagerinti pėdos funkciją, stabdyti tolesnį deformacijos progresavimą, 
nuimti krūvį nuo skausmingų taškų, padidinti pėdos stabilumą sutei
kiant papildomą atramą. 

Gydant suaugusiųjų plokščiapėdystę pėdos įtvarais siekiama 
pakelti vidinį pėdos skliautą ir neleisti vidiniam pėdos kraštui nusi
leisti. Įtvarai gaminami su praplatinta vidine dalimi, kad pėda turėtų 
didesnę atramą. Gamybai naudojamos kietos medžiagos, priešingu 
atveju įtvaras susiplotų ir neatliktų savo funkcijos. Tai panašu į laiki
ną pėdos imobilizavimą teisingoje padėtyje.

Įdėklai gali būti skirti visai pėdai arba dengti tik pusę jos (1.14 pav.) 
bei atlikti daugybę funkcijų:

kompensuoti skirtingą kojų ilgį,  –
paremti pėdos skliautus esant antsvoriui, –
plokščiapėdystei, šleivapėdystei ar kitoms pėdų  deformacijoms. –

Įdėklai užtikrina:
taisyklingą pėdos formavimąsi,  –
jos padėtį ir formą,  –
svorio pasiskirstymą pėdose, –
sumažina negalavimus keliuose ir stuburo srityje. –

Ortopedinės priemonės (pėdos įtvarai, įdėklai) atlieka dar vieną 
ne mažiau svarbią funkciją – padeda išlaikyti taisyklingą pėdos ašį. 
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1.14 pav. Įdėklai

Pėdos įdėklų ir įtvarų ypatumas – jie gali būti gaminami pagal 
individualius poreikius ir padėti beveik kiekvienam pacientui: vaikui 
ar seneliui, diabetikui ar sunkiai dirbančiam, pacientui su kaulų de
formacijomis ar kenčiančiam dėl opų; paralyžiuotiems žmonėms ar 
pacientams, kenčiantiems nuo spąstinių kontraktūrų.

Individualiai gaminami įdėklai rekomenduojami ir sportininkams, 
nes lygiai paskirsto pėdos krūvį ir apsaugo sąnarius, sausgysles bei rau
menis nuo nereikalingo krūvio intensyvių treniruočių metu.

Profilaktinių įdėklų užduotis – išlaikyti pėdą taisyklingos anato
minės padėties. Jie kontroliuoja, kad nesusilpnėtų ir nebūtų spaudžia
mi pėdos skliautai.

1.3. Ortopedinė avalynė

individuali ortopedinė avalynė (1.15 pav.) – tai pagalbinė tech
ninė ortopedinė priemonė, skirta deformuotai pėdai koreguoti, fik
suoti, nukrauti ar kitaip pagerinti ar kompensuoti paciento judėjimo 
biomechanikos sutrikimus. Tai gydytojo ortopedo skiriama gydomoji 
priemonė. 

1.15 pav. Ortopedinė avalynė 
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Tai apavas su atitinkamais įvairios paskirties elementais, kurie 
atlieka šias funkcijas [3]:

nukrovimas; –
parėmimas; –
koregavimas;  –
defektų kompensavimas; –
imobilizavimas (fiksavimas); –
„pėdos vystymosi“ pagalba. –

Nukrovimo funkciją atlieka priemonės, kuriomis pagilinamos 
arba paminkštinamos visos spaudžiamos vietos pado ir batviršio srityje, 
taip pašalinant arba sumažinant diskomfortą dėl spaudimo. Spaudimo 
jėga perkeliama ant greta esančių, nejautrių spaudimui vietų.

Parėmimo funkcija būtina, kai reikia suformuoti pėdos skliautą 
arba išvengti kulno ar pėdos krypimo. 

Defektai kompensuojami, pakeičiant trūkstamas pėdos dalis. 
Ši kompensacija turi atitikti tiek kosmetinius, tiek funkci nius reika  
la vimus.

Koreguojantys elementai taikomi visada, kai tik techni nėmis 
priemonėmis galima paveikti deformaciją. Efektyviausi tada, kai iš
naudojamos spaudimo į pagrindą jėgos.

Pėda imobilizuojama bate, esant kojos paralyžiui arba neju
driems sąnariams. Tokiais atvejais sukietinamas padas, fik suojamas 
čiurnos sąnarys, atitinkamai modeliuojant užkulnį ir liežuvėlį. Taip 
pat palengvinamas žingsnis.

Teisingam pėdos vystymuisi padedančios priemonės pa lengvina 
pėdos vystymąsi ir nukreipia jį teisinga linkme. Tam di džiausios įta
kos turi volelis ir dėl jo pakitęs kelties išlenkimas. Ši priemonė taiko
ma ir esant mechaniniam pėdos sutrumpėjimui, mažesniam stabilu
mui stovint bei tausojant pėdos sąnarius.

Atskirų priemonių poveikis sustiprinamas ir užtvirtinamas, jas 
tikslingai derinant tarpusavyje.

individualios ortopedinės avalynės projektavimas yra vykdo
mas atsižvelgiant į funkcinius reikalavimus, keliamus ortopedinei 
avalynei.
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Ortopedinės avalynės funkciniai reikalavimai klasifikuojami:
pagal pėdos (arba judėjimo atramos aparato) deformacijų tipus; –
jų sudėtingumo laipsnį.  –

Pavyzdžiui, jei paciento čiurnos sąnarys yra nestabilus, tai pa
gaminta ortopedinė avalynė turi atlikti čiurnos sąnario sutvirtinimo 
funkciją. Jei pacientas yra diabetikas, tai ortopedinei avalynei gali 
būti keliami tokie medicininiaifunkciniai reikalavimai, kaip padėti 
gydyti atrofines žaizdas (gydomojiterapinė ortopedinė avalynė); nu
krauti pėdsako pavojingus taškus (ortopedinė avalynė su individua
liais įdėklais); fiksuoti sąnarį, kai jis yra visai nefunkcionuojantis.

Ortopedinė avalynė yra skiriama ne tik asmenims, turintiems pė
dos problemų, bet, bendruoju atveju, turintiems judėjimo atramos apa
rato problemų. 

Pavyzdžiui, esant ženkliam vienos iš apatinių galūnių sutrumpė
jimui pacientui yra skiriama ortopedinė avalynė, nors paciento pėdos 
gali būti ir visai sveikos.

Kadangi ortopedinės avalynės projektavimas remiasi medici
niniaisfunkciniais reikalavimais, jis yra gana specifinis ir smarkiai 
skiriasi nuo standartinės avalynės projektavimo. Pagrindiniai asme
nys ortopedinės avalynės projektavimo procese yra ne avalynės kons
truktorius, o ortopedas technikas ir gydytojas specialistas. Gydytojas 
nurodo funkcinius reikalavimus ir esminius duomenis tolesniam orto
pedinės avalynės projektavimui, kurių gamintojas privalo laikytis.

Kadangi pagal direktyvą 93/42/EEB individuali ortopedinė avaly
nė yra medicinos prietaisas, tai, projektuojant šį produktą, pirmiausia 
reikia įvykdyti jam keliamus medicininius judėjimo funkcijos ir / arba 
pėdos apsaugai keliamus reikalavimus. Todėl individualios ortopedinės 
avalynės projektavimo tikslas visuomet yra suprojektuoti funkcionalią 
avalynę. Tuo tarpu estetinė išvaizda, mados kryptys ir kiti dizaino rei
kalavimai tenkinami tik tada, jei jie dera su avalynei keliamais funkci
niais reikalavimais.

Nepaisant to, konstruojant individualią ortopedinę avalynę sten
giamasi išlaikyti avalynės modelio proporcijas, net kai pėdos tarpu
savyje stipriai skiriasi, arba stengiamasi optiškai sumažinti pėdos de
formacijos vizualumą.
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Reikalavimai kokybei. Ortopedinė avalynė turi atitikti pėdos ir 
kojos deformacijas ir būti aukštos kokybės. Be to, mo deliuojant reikia 
atsižvelgti į fiziologinius aspektus.

Ortopedinei pėdai tinkama avalynė yra tokia, kuri atitin ka ap –
žiūros metu nustatytas pėdos deformacijas ir batas techniš kai 
tenkina indikacijų keliamą terapinį tikslą. 
Batas turi atitikti pė dos matmenis, t. y. ilgį, plotį ir formą, ir būti  –
kiek galima lengves nis. 
Jo konstrukcija turi neriboti galimų ir pageidaujamų funkcijų.  –
Avalynė turi užtikrinti geras higienos sąlygas, t. y. palaikyti op ti –
malią temperatūrą ir drėgmę, saugoti pėdą nuo per stipraus atvė
simo ar sušilimo, per didelio drėgmės kiekio bei sužei dimų.

Esant kojos sutrumpėjimui, avalynės padas gaminamas su paky
la, kuri kompensuoja aukščio trūkumą (1.16 pav.).

1.16 pav. Padas su pakyla

Esant nuospaudoms ar kulno ataugai, padas formuojamas taip, 
kad jo minkštas paviršius suteiktų papildomo komforto (1.17 pav.).

1.17 pav. Minkštas padas
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Esant didžiojo piršto deformacijai (Hallux valgus), padas gami
namas su skersinio skliauto pakėlikliu (pelote), kuris tolygiai paskirs
to krūvį priekinėje pėdos dalyje (1.18 pav.).

1.18 pav. Padas su skersiniu skliauto pakėlikliu 

Šleivai pėdai padas yra gaminamas su pakeltu išoriniu kraštu 
(1.19 pav.).

1.19 pav. Padas su pakeltu išoriniu kraštu

Pėdoms su aukšta keltim padas gaminamas su įduba kulne ir 
skersinio skliauto pakėlikliu (pelote) (1.20 pav.).

1.20 pav. Padas su įduba kulne ir skersinio skliauto pakėlikliu

Į vidų krypstančiai pėdai ar plokščiai pėdai padas gaminamas su 
pakeltu vidiniu kraštu (1.21 pav.).
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1.21 pav. Padas su pakeltu vidiniu kraštu

Gaminio kokybė pasireiškia visų batviršio ir pado sujun gimo vie
tų ilgaamžiškumu. Naudojamos medžiagos turi atitikti aukštus rei
kalavimus, keliamus avalynės formos bei ortopedinių funkcijų išlai
kymui ir nusidėvėjimui.

Psichologiniai aspektai reiškia, kad estetinė avalynės iš vaizda 
turi atitikti tam laikotarpiui būdingas mados tendencijas ir būti priim
tina pacientui. Ortopedinė avalynė turi kiek įmanoma labiau paslėpti 
de formaciją. 

1.3.1. Ortopedinės avalynės dalys

Ortopedinio bato dalys parodytos 1.22 pav. Batų konstrukcija su
sideda iš dviejų pagrindinių dalių: viršutinės dalies (dar vadinamos 
batviršiu) ir apatinės dalies (pado). Šios dvi pagrindinės dalys, savo 
ruožtu, susideda iš atskirų detalių, kurių kiekviena turi savo funk
cinękonstrukcinę paskirtį. 

1.22 pav. Bato dalys [3]
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Batviršis yra bato dalis, esanti virš minamojo pėdos paviršiaus. 
Jis apima pėdą ir blauzdą.

Bato viduje gerą ja puse į pėdą yra vidinis batviršis. Jis būna pa
siūtas iš pamušalinės odos arba pamušalinės medžiagos.

Kai batviršis siuvamas iš plonesnių medžiagų, jo sutvirtini mui la
biau apkraunamose vietose dedamos tarpinės batviršio detalės, pvz., 
tarpinis pamušalas, siūlių apsauga ir t. t.

Batviršį sutvirtinančiomis detalėmis vadinami kulno da lies, nose
lės ir šonelių tvirtikliai. Batviršio užsegimas dažniausiai yra pėdos vir
šutinėje ir blauzdos priekinėje dalyse. Labiausiai paplitęs suvarstymas.

Labiausiai apkrauta batviršio dalis yra jungtis. Ji turi būti siuva
ma iš geriausių medžiagų.

Kojos įkišimo angą užsandarina ir raištelių spaudimą į pėdą 
sumažina po suvarstymu esantis liežuvėlis. Pagal naudojamas me
džiagas jis laikomas išorinio batviršio detale.

padas – tai detalių, esančių žemiau minamojo pėda paviršiaus, 
visuma.

Išorinis padas – tai visos matomos pado detalės: tarpinis padas ir 
jo detalės, dėvimasis padas bei pakulnis ir jo detalė.

Vidinės pado detalės yra bato viduje. Tai įklotė, įdėklas (vadina
masis pėdos guolis), vidpadis, minkštas įdėklas, išimamas įdėklas ir 
jų detalės.

Pakulnį ir pado lenkimo liniją (tai sritis tarp kulno ir  padikaulių 
galvučių) sutvirtina linkis, gaminamas spyruokliuojantį plieną ap
traukiant oda arba iš sintetinių dervų.

Gaminant bet kurį ortopedinį gaminį reikia dirbti taip, kad ga
minys atitiktų higienos reikalavimus, iš kurių svarbiausi – laidu mas 
drėgmei ir avalynės elastingumas.

Dėvimajam pado paviršiui gaminti pirmenybė teikiama odai ir 
mikroporinei gumai.

Ortopediniai elementai

Ortopediniai bato elementai [3] yra visos detalės, kurių neturi 
paprasta avalynė arba jos paprastoje avalynėje yra kitokios formos. 
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Ortopedinių elementų tikslas yra palaikyti iš ortopedinio kurpalio 
perkeltas koreguojančias funkcijas arba, esant reikalui, ortopedinėmis 
priemonėmis pakeisti ga tavą avalynę.

Galima skirti 5 pagrindinius ortopedinius elementus:
1. Bato noselės ir kulno dalies „tvirtikliai“ (1.23 pav.).
Bato noselės ir kulno dalies sukietinimui naudojamos vidinės de

talės yra batviršio detalės. kietas užkulnis iš šonų prilaiko kulną ir 
užpakalinę bato dalį. noselės sukietinimas apsaugo pirštus ir palaiko 
bato priekio formą.

kietas užkulnis. Normalaus užkulnio ilgis yra 90 % kurpalio il
gio, aukštis – 25 % jo ilgio.

Prailgintas kietas užkulnis naudojamas dažnai. Jis gerina kulno pri
laikymą iš šono. Nuo kieto užkulnio vietos ir formos priklauso sąnarių 
judrumas: prailgintas, Achilo sausgyslės sritį siekiantis tvirtiklis blokuo
ja viršutinės ir apatinės čiurnos sąnario dalių judrumą, o kauliukus api
mantis kietas užkulnis varžo apatinės čiurnos sąna rio dalies judėjimą. 

1.23 pav. Bato noselės ir kulno dalies sukietinančių detalių konstrukcija

Kieta noselė. Normali noselė formuojama iš stačiakampio, kurio 
ilgis yra 50 %, o aukštis – 25 % kurpalio ilgio.  Jie braižomi asimetriš
kai, kad būtų lengviau sumodeliuoti ant kurpalio priekio. Didesnis 
išlenkimas ties Q (1.23 pav.) yra didžiojo piršto pusėje.
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Kieta nosele su sparneliais vadinama tokia noselė, ku rios spar
neliai prailginami į vidų ir / arba į išorę, lyginant su nor malia no
sele. Ji gali atitikti dekoratyvinės išorinio batviršio nose lės formą. 
Ortopedinė kieta noselė naudojama, praradus krašti nius pirštus. Tada 
ji siekia padikaulių galvutes (1.24 b ir c pav.).

Prailginta kieta noselė naudojama, netekus pirštų arba pėdos da
lies bei esant kitų deformacijų, tokiu atveju ji siekia ne pažeistą pėdos 
dalį. Noselė gali būti ir vientisas sukietintas prie kis, apimantis visą 
priekinę bato dalį (1.24 d pav.).

Išformuota kieta noselė iškerpama lanku, esant plaktukiniams pirš
tams arba nuospaudoms, kad tose vietose ne spaustų batas (1.24 e pav.).

Kosmetiniu bato prailginimu vadinama pridurta noselė. Ji mode
liuojama, kai reikia kompensuoti skirtingus pėdos ilgius, nedidinant 
bato vidinės erdvės (1.24 f pav.).

1.24 pav. Noselės tvirtikliai ortopedinei avalynei: a – normali;  
b – su sparneliu; c – su sparneliais vidinėje ir išorinėje pusėse;  

d – kaip sukietinta jungtis; e – išformuota noselė;  
f – pridurta noselė, kosmetiškai prailginanti batą

2. Ortopedinis volelio formos žingsnio palengvinimas.
Ortopedinis volelio formos žingsnio palengvinimas yra elemen

tas, keičiantis bato pado formą. Dažniausiai jis daromas bato viduje 
ant išpildančio įdėklo kaip vidinis volelis.
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Volelis turi kompensuoti nepakankamas arba netaisyklingas pė
dos funkcijas, žengiant žingsnį, keisti žingsnio ašį arba atkurti defor
muotą rotaciją.

Pagal jų vietą pėdos atžvilgiu skiriami voleliai:
ties padikaulių galvutėmis,  –
ties pėdos viduriu,  –
ties pirštais, –
pakulnio voleliai.  –

Jų poveikis priklauso nuo profilio, aukščiausios volelio taško 
vietos ir nuo žingsnio ašies, kuri priklauso nuo volelio formos. Dėl 
ištęsto volelio eisena tampa minkšta ir tolygi; dėl trumpo volelio – 
virstama einant arba supamasi ant aukščiausio taško. Volelio funkcija 
labai priklauso ir nuo jam panaudotų medžiagų savybių.

Volelis po pirštais atlieka kiek neįprastą funkciją – jis pasunki   
na žingsnį. Teisingai suformuotas toks volelis sustandina batą nuo pa
dikaulių galvučių iki pirštų galų. Šioje vietoje bato padas būna plokš
čias ir taip prailginamas pėdos svirties petys. Ir tik po pirštų galais 
jis stačiai išlenkiamas aukštyn. Tokiu būdu žingsnio žengimas užlai
komas, įtempiant Achilo sausgyslę, atkuriama kelio sąnario funkcija 
ir stabilizuojamas kelis, esant tiesiamųjų  raumenų paralyžiui.

Volelis po padikaulių galvutėmis gali ne tik palengvinti žingsnį, 
bet ir nukrauti pirštų sąnarius bei nejudrius pirštus. 

Kampinis volelis, priklausomai nuo formos, gali nukrauti 1–3 pirš
tų galus arba pirštų sąnarius. 1.25 paveiksle pavaizduota vo lelio forma 
tinka, esant Hallux rigidus (tai nejudrus pirštas – pvz., nelankstus kojos 
nykštys).

1.25 pav. Vo lelio forma tinka, esant Hallux rigidus
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Jei volelis po padikaulių galvutėmis perkeltas į priekį vidinėje 
pusėje – pėda kreipiama į įšorę. Kai volelis perkeltas į priekį išorinėje 
pusėje – pėda kreipiama į vidų. 

Drugelio formos volelis (1.26 pav.) nukrauna skausmingas padi
kaulių galvutes žingsnio metu. Tai pėdos vidurio volelis.

1.26 pav. Drugelio formos volelis ir pakėliklis skersaplokščiai pėdai

Priekinės pėdos dalies apkrovimas perkeliamas į kraštus; skaus
mingos galvutės žingsnio metu pa tenka į įdubimą arba paminkštintą 
sritį. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pakėliklis nusileidusiam sker
siniam skliautui (skersinio skliau to pakėliklis) turi būti tvirtinamas iš 
karto už aukščiausio drugelio formos volelio taško linijos. Drugelio 
formos volelis naudojamas ir ortopedinėms paprastų batų korek
cijoms. 

Pakulnio volelis suformuojamas (1.27 pav.), užapvalinus užpaka
linį pakulnio kraštą arba šią dalį darant iš elastingos medžiagos.

1.27 pav. Volelio formos padas

3. Pakulnis. 
Pakulnis yra suformuota detalė, pakelianti pėdos kulno dalį virš 

padikaulių galvučių. Normalus pakulnis yra 25 % kurpalio pėdsako 
ilgio. Jo plotis sudaro 90 % savo ilgio. 
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Pakulnio privalumai (biomechanikos aspektu):
Pastato pėdą į parengties poziciją žengti žingsnį;1. 
Jo kraštai sumažina slydimo pavojų;2. 
Dėl pakelto kulno sumažėja postūmio jėgos pėdoje;3. 
Sumažėja tiesioginis pagrindo spaudimas į kulną, nes pėda 4. 
žingsnio metu pirmiausia statoma ant pakulnio krašto;
Panaudojus elastingas medžiagas, gaunamas papildomas amor5. 
tizuojantis poveikis;
Atpalaiduoja Achilo sausgyslę;6. 
Batas dėl pakulnio atrodo mažesnis.7. 

Aukštesnio pakulnio trūkumai:
Pėda pastatoma ant pirštų – gali išsivystyti kontraktūros;1. 
Sumažėja stabilumas stovint;2. 
Pirštai visą laiką lenkiami atgal;3. 
Sumažėja sąnarių dorsalinio ir planetarinio lenkimo judesio 4. 
amplitudė ir kartu raumenų veikla; 
Sumažėja pėdos ir bato kontaktas su pagrindu ir dėl to padi5. 
dėja likusios dalies spaudimas ir kt. 

1.28 pav. Pakulnio įtaka: a – pėda ir batas atrodo mažesni;  
b – pagal trečią padikaulį galima pastebėti, kad dėl aukšto  

pakulnio pirštai stipriai lenkiami atgal
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Minimalus reikalavimas, norint išlaikyti sveiką pėdą, yra neaukš-
tas pakulnis: 

vaikiškai avalynei rekomenduojamas  – 20 mm, 
vyriškai avalynei –  – iki 30 mm, 
moteriškai avalynei –  – 40 mm aukščio pakulnis.

Lieptelio formos pakulnis (1.29 pav.) – nuo bato linkio iki pa
dikaulių galvučių prailgintas pakulnis, kuris dažniausiai panaudoja
mas, gaminant klasikinio modelio avalynę po pėdos amputacijų. Toks 
pakulnis turi palaikyti bigę kulninėje padėtyje.

1.29 pav. Pakulnių pavyzdžiai: pakulnis su išvedimu  
į priekį (su sparneliu) ir lieptelio formos pakulnis

Pakulnis su išvedimu į šoną praplatina pakulnį iš vienos – išorinės 
arba vidinės – pusės. Dėl to sutrumpėja išorinis arba vidinis bato lin
kis ir paremiamas pėdos išilginis skliautas. Daž niausiai tokios formos 
pakulnis su išvedimu į vidinę pusę panau dojamas plokščiai pėdai su 
šleivumu į išorę, o su išvedimu į išorinę pusę – į vidų šleivai pėdai.

Pleišto formos pakulnis (1.30 pav.) prilaiko visą lenkimo vietos 
sritį. Panaudojus tvirtesnes gamybines medžiagas, tokias kaip oda ir 
medis, padas tampa nelankstus. Taip galima nuslopinti dideles spau
dimo jėgas. Pleišto formos pakulnis iš mikroporinės gumos ir kitų 
elastingų medžiagų turi amortizuojančių savybių, todėl vaikščioti 
daug patogiau. Tokią pakulnio formą galima naudoti, esant bet ko
kioms sudėtingoms deformacijoms.

1.30 pav. Pleišto formos pakulnis
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Šleifinis pakulnis (su išvedimu į kulno dalį) (1.31 pav.) prailgina 
už pakalinį pėdos svirties petį. Visi pakulniai, kurių dėvimojo pavir
šiaus forma pakeista, veikia panašiai. Prie tokių priskiriami ir pa gal 
mados reikalavimus atgal perkelti pakulniai. Tokios formos pakulniai 
kartu su užkulniu arba kojų ilgių skirtumą kompensuojančiu įdėklu 
taikomi avalynei, skirtai koreguojamoms kulninėms pėdoms. Vis 
dažniau gamybai naudojama mikroporinė guma.

1.31 pav. Šleifinis su išvedimu į kulno dalį pakulnis

Užapvalintas pakulnis (1.32 pav.) sutrumpina užpakalinės svirties 
petį ir taip sumažina viršutinės čiurnos sąnario dalies apkrovimą, sta
tant kul ną. Tokia pakulnio forma išgaunama, užapvalinant jos užpaka
linį kraštą. Dėvimasis paviršius pailgėja užapvalinta dalimi.

1.32 pav. Pakulniai ortopedinei avalynei
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Amortizuojančio pakulnio (1.32 pav.) poveikis pasireiškia tuo, 
kad, statant kulną, susispaudžia pakulnio dalis iš elastingos medžia
gos. Šis poveikis panašus į užapvalinto pakulnio. Tai ypač pasi teisina, 
gaminant avalynę protezams, pacientams po smegenų pa žeidimų bei 
turintiems čiurnos sąnario funkcinių sutrikimų. Visas amortizuojan
tis pakulnis arba jo dalis daroma iš elastingos me džiagos.

Amortizuojantis pakulnis kosmetiškai at rodo gražiau, nei užap
valintas (atrodo kaip nudėvėtas), todėl ir taikomas dažniau.

Pakulnio paaukštinimas reikalingas kojų ilgių skirtumui kom
pensuoti.

Prisisiurbiantis pakulnis (1.32 pav.) daromas iš minkštos porėtos 
medžiagos ir dėl specialios formos labiau susispaudžia apkrovus. Jis 
prisisiurbia prie lygaus paviršiaus. Tokia forma pirmiausiai rekomen
duojama pacientams po smegenų pažeidi mų.

Toraheelio, arba rotacinis, pakulnis statant koją pasuka pėdą į 
vidų arba išorę. Priešingomis kryptimis pakulnio pavir šiaus priekinė
je ir užpakalinėje dalyse išdėstytos plokštelės su gula į vidų arba išorę 
ir pasuka pėdą 5 laipsniais. Jei plokštelės išdėstomos ratu, gaunama 
15 laipsnių korekcija. Toks pakulnis veiksmingas tik tada, kai, atkėlus 
pakulnį, padas atkyla keletą milimetrų nuo pagrindo ir tikslingai tai
komas, esant raumenų pu siausvyros sutrikimams.

Amortizuojantis pakulnis su išvedimu buvo tobulina mas ir pri
gijo sportinės avalynės gamyboje. Jį galima pritaikyti ir ortopedinės 
avalynės gamyboje, esant tam tikroms indikacijoms (1.33 pav.).

1.33 pav. Rotacinis ir amortizuojantis praplatintas pakulnis
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4. Pado pakeitimai (korekcija). 
Vidiniais arba išoriniais pado krašto paaukštinimais galima pa  

keisti bato padėtį, t. y. koreguoti supinuojant arba pronuojant. Pri
tvirtinus detalę su nuolydžiu iki priešingos briaunos, pakeliamas išo
rinis arba vidinis kraštas. Pado išvedimas, kaip ir pakulnio išvedimas, 
suteikia daugiau stabilumo stovint, nepakeitus formos. Toks išvedimas 
išgaunamas, paliekant platesnį išsikišusį kraštą ir įstrižai nupjovus pa
dą bei tokią formą išlaikant ir bate esančiame išpildančiame įdėkle. 

5. Išpildantys įdėklai.
Išpildantis įdėklas (1.34 pav.) yra ortopedinių elementų derinys. 

Įdėklas palengvina žingsnį, padidina stabilumą stovint, nukrauna, 
pare mia bei koreguoja ir, net esant labai didelėms deformacijoms, su
daro technologines sąlygas konstruoti bato detales.

Išpildančio įdėklo viršutinis sluoksnis visiškai atitinka kurpa lio 
pėdsako formą. Įdėklo apačioje modeliuojami žingsnio pa lengvinimo 
elementai, lenkimosi vietos ir pakulnio linijos. Šiuo įdėklu gali ma 
kompensuoti žymų kojų ilgių skirtumą.

Išpildančio įdėklo forma iš esmės priklauso nuo esamos defor
macijos. Reikia atkreipti ypatingą dė mesį į išorinį įdėklo paviršių. Jis 
turi būti higieniškas. Todėl pa naudotos dervos turi  visiškai sukietėti. 
Formuojant ir įkomponuo jant pakėliklius ar pakylas, reikia gerai nu
šlifuoti (nulyginti) visus iš sikišimus ir išgauti tolygų perėjimą, nes 
priešingu atveju ant pėdų gali atsirasti pūslių arba nuospaudų.

1.34 pav. Išpildantis įdėklas

1.3.2. kurpaliai

Individualus ortopedinis kurpalis (1.35 pav.) – tai kurpalis, kuris 
gaminamas konkrečiam pacientui pagal jo pėdos patologiją su rei
kalingom korekcijom, t. y. ruošinys, ant kurio bus gaminama indivi
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duali ortopedinė avalynė. Tai tikslinė pėdos formos kopija iš medžio, 
metalo, gipso arba sintetinių medžiagų.

Kurpaliai susideda iš atskirų dalių (1.36 pav.), kurios neatitinka 
pėdos anatominio suskirstymo [3]:

Kurpalio priekinė dalis –  apima pirštų ir padikaulių galvučių sritis.
Kurpalio užpakalinė dalis –  apima pėdos taliją, lenkimo ir kelties 
sritis, kulno dalį. Kelties sritis dar gali būti vadinama kurpalio 
gūbriu.

Ortopedinėje avalynėje noselės aukštis turi ypatingos reikš mės. 
Darbinės bei žieminės avalynės noselės aukštesnės. Batelių ir įsispiria
mų pusbačių kurpalių noselė žemesnė, nes tokie batai turi tvirtai apimti 
pėdą. 

1.35 pav. Kurpalis

1.36 pav. Kurpalio dalys



43

Padikaulių galvučių vieta turi kiek galima labiau atitikti ana
tominę pėdos formą, nes šioje srityje pėda jautri spaudimui. 

Padikaulių galvučių ir pirštų sritis, apimanti kurpalio dalis, vadi
nama kurpalio platmens dalimi. Ploniausia pėdos vieta atitinka kurpa
lio taliją. Nuo šios vietos ypač priklau so, ar batas tvirtai laikysis ant 
pėdos. Todėl šioje srityje galima sumažinti apimtį ir taip „pritvirtinti“ 
batą prie pėdos.

Kurpalio kulno užpakalinės dalies išlenkimas modeliuoja mas pa
gal pėdos kontūrus. Jei kurpalis užbaigiamas, nesilaikant propor cijų, 
bato kulno dalies kraštas sukelia nemalonių pojūčių arba skausmą 
Achilo sausgyslės prisijungimo vietoje, ypač jei taip paga minti įsispi
riami pusbačiai arba laivelio tipo bateliai. Visą vir šutinę kurpalio sritį 
galima pavadinti kurpalio nugara.

Pramoninių kurpalių gamybai naudojama buko mediena. Dėl ats
parumo aukštam slėgiui ji geriausiai iš visų medienos rūšių tenkina 
kokybės reikalavimus. Mediena parenkama be šakų ir pažeistų vietų. 
Tekstūros kryptis turi sutapti su sukimosi ašimi, kuri eina nuo pirštų 
galų iki užkulnio vidurio. Rankiniu būdu gaminamiems kurpaliams 
naudojama ir topolio bei liepos mediena, nes individualioje avalynės 
gamyboje nenaudojamas toks aukštas slėgis. 

1.4. viršutinių galūnių protezai ir ortezai 

Viršutinių galūnių protezai klasifikuojami pagal amputavimo 
lygį ir funkcionalumą. Pagal amputavimo lygį skiriami [7]:

plaštakos protezai; –
dilbio protezai; –
peties protezai; –
protezai po peties pašalinimo. –

Pagal funkcionalumą skiriami:
pasyvūs: –  pvz., kosmetiniai protezai, neatliekantys jokios grie
bimo funkcijos, arba atliekantys pasyvią laikymo funkciją, dar
bo protezai.
Aktyvūs: –  mechaniniai, mioelektriniai.
hibridiniai protezai. –  Jie jungia du valdymo tipus ir naudoja
mi po amputacijų aukščiau alkūnės sąnario. Pvz., hibridiniai 
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protezai su mioelektrine plaštaka ir mechaniniu tempimu val
domu alkūnės sąnariu. 

rankų protezų ėmiklių tvirtinimui (kaip ir kojų protezų) naudo
jami silikono įdėklai (angl. liner). Jie yra lengvi ir patvarūs, gana ploni. 
Tai leidžia nenaudoti papildomo protezo tvirtinimo ir leidžia protezu 
laikyti svorį iki 75 kg. 

Darbo protezai gali turėti specialius antgalius (1.37 pav.), atlie
kančius griebimo arba palaikymo funkciją. Antgaliai keičiami ir de
rinami sveika ranka. 

1.37 pav. Darbo protezo antgalis (universalus staliaus darbams)

Antgaliai gaminami iš labai patvarių medžiagų, pvz., nerūdijančio 
plieno, lengvai valomi, o padaryti iš aliuminio lydinių dar ir lengvi. 
Antgaliai gali būti specialūs ir universalūs, pasyvūs ir aktyvūs [7].

Tempimu valdomi protezai (1.38, 1.39 pav.) – valdomi atitinka
mais pečių ir bigės judesiais tempimo juostomis. Leidžia atlikti su
griebimo funkciją ir sulenkti bei fiksuoti alkūnės lankstą. 

1.38 pav. Tempimu valdomų protezų juostų tvirtinimas
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1.39 pav. Protezas, valdomas tempimu

Fiziologiniu požiūriu, geriau naudoti valdymą, artimą natūra
liam. Todėl geresnis yra bioelektrinis (mioelektrinis) valdymas. Šiuo 
atveju kaip valdymo signalai yra elektriniai potencialai, atsirandantys 
raumenų susitraukimo metu. Bet koks raumenų susitraukimas sukelia 
elektrinį aktyvumą. Šio aktyvumo intensyvumas yra tuo aukštesnis, 
kuo stipresnis raumenų susitraukimas. Bioelektrinio signalo galingu
mas yra labai mažas, todėl jį reikia stiprinti. Tam naudojami elektro
niniai stiprintuvai, kuriais raumenų bioelektrinis signalas stiprinamas 
ir keičiamas forma, tinkančia protezui valdyti. 

Bioelektrinė protezų valdymo sistema susideda iš:
elektrinio potencialo nuėmimo įtaiso; –
pirmojo stiprintuvo; –
keitiklio; –
antrojo stiprintuvo; –
valdymo įtaiso; –
maitinimo šaltinio. –

Protezo valdymą rodo schema, pateikta 1.40 paveiksle.

1.40 pav. Protezo valdymo blokinė schema
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Susitraukiant dilbio bigės raumenims, bioelektrinis signalas re
gistruojamas viena iš elektrinių potencialų registravimo įtaiso elektro
dų pora 1 ir nukreipiamas į vieno iš valdymo sistemos kanalų įėjimą. 
Įtampos stiprintuvas 2 stiprina signalą pagal amplitudę. Sustiprintas 
signalas išlyginamas aktyviajame detektoriuje 3, o toliau stiprinamas 
pagal srovę galios stiprintuve 4. Taigi, raumenims susitraukiant, t. y. 
kai atitinkamos amplitudės signalas nukreipiamas į stiprintuvą, su
veikia išėjimo relė 5 ir prijungia per savo kontaktus plaštakos pavaros 
elektros variklį 6 prie maitinimo šaltinio. Plaštakos pirštai (1.41 pav.) 
pradeda judėti, pvz., susilenkia. Kai signalo daugiau negaunama, t. y. 
raumenys atsipalaiduoja, pirštai užsifiksuoja ir nustoja judėti.

Paskutinės bioelektrinių protezų modifikacijos pirštų zonoje turi 
specialius jutiklius, kontroliuojančius daikto paėmimo jėgą. Tai leidžia 
paimti labai plonus daiktus iš stiklo arba kiaušinį, nebijant sudaužyti.

Šiuolaikinių miolektrinių protezų sugriebimo jėga iki 100 N, su
griebimo greitis  iki 300 mm/s, galimos 6 plaštakos valdymo progra
mos priklausomai nuo poreikių: greitas, lėtas sugriebimas ir pan. 

1.41 pav. Mioelektrinio protezo plaštaka

viršutinių galūnių ortezus galima skirstyti į šias grupes:
pagal gamybos technologiją: –  standartiniai (1.42 pav.) ir indi
vidualūs. 
pagal funkcijas: –  Pirmoji aparatų (fiksuojančių, koreguojan-
čių, nuimančių apkrovimą) grupė naudojama apriboti galū
nės judesius. Tokie aparatai atlieka galūnės segmentų padėties 
korekciją, neleidžia atsirasti ir progresuoti deformacijoms ga
lūnės dalyse, perduoda apkrovą, apeinant pažeistą kaulą arba 
sąnarį. Antroji ortopedinių aparatų (jie vadinami funkciniais) 
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grupė naudojama galūnės paralyžiaus atvejais. Funkciniai apa
ratai projektuojami taip, kad, žmogui atliekant judesius, būtų 
panaudotos likusios pažeistų raumenų funkcijos. Aparatas turi 
palengvinti judesius. Tai sudaro sąlygas treniruoti ir stiprinti 
raumenis. Todėl šios grupės aparatai gydo ir atkuria.
pagal medžiagas: –  odiniai, plastmasiniai, tekstiliniai, neopre
niniai, anglies pluošto (prepreg), kombinuoti.
pagal standumą: –  standūs, pusiau standūs, minkšti (elastiški).
pagal lokalizaciją: –  vieno segmento (pvz., alkūnės sąnarys, rie
šas) ir polisegmentiniai (pvz. riešoalkūniespeties).

  
1.42 pav. Standartiniai įtvarai iš neopreno

pagal konstrukciją: –  bandažai (bandažas – tamprus veržiama
sis tvarstis ar diržas) (1.43 pav.), įtvarai, aparatai (1.44 pav.).

1.43 pav. Bandažai

http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/T/tamprus
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/T/tvarstis
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/D/dirzas
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1.44 pav. Ortopediniai aparatai (su alkūnės lankstais)

Viršutinių galūnių protezų ir ortezų projektavimo biomechani
niai pagrindai plačiau aprašyti knygose (7, 14). 

1.5. Ortopedinės priemonės stuburui

Stuburo įtvarinės sistemos (korsetai) skirstomos į dvi grupes:
fiksuojančios, t. y. palaikančios; –
koreguojančios. –

Priklausomai nuo gamybai naudojamų medžiagų korsetai skirs
tomi į:

didelės (plastmasiniai ar odiniai) imobilizacijos jėgos (1.45 pav.); –
mažos (elastiniai ar tekstiliniai) imobilizacijos jėgos (1.46  pav.). –

  
1.45 pav. Didelės imobilizacijos jėgos korsetai
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1.46 pav. Mažos imobilizacijos jėgos korsetai

Pirmieji naudojami po stuburo lūžių, slankstelių išnirimų, pasi
slinkimų, plyšus raiščiams, esant didelio laipsnio stuburo iškrypimui, 
stuburo tuberkuliozei. Elastiniai arba tekstiliniai korsetai skiriami po 
lengvesnių stuburo traumų: patempimų, slankstelių panirimų, sergant 
distrofinėmis ligomis, osteochondroze. Korsetas sumažina dalį stubu
rui tenkančio krūvio − taip sumažėja skausmai.

Fiksuojamieji korsetai gaminami trijų tipų: standūs, pusiau stan-
dūs ir minkšti. 

Standūs yra visi karkasiniai korsetai ir korsetai, sudaryti iš sluoks
niuotų plastikų. Korseto pusės (dešinioji ir kairioji) tarpusavyje stan
džiai sujungtos metalinėmis šynomis. Tokie korsetai skiriami, esant 
stuburo ligoms, reikalaujančioms didesnės pažeistos vietos fiksacijos. 
Standūs korsetai gaminami individualiai pagal gipso modelį.

Pusiau standūs korsetai − tai korsetai, pagaminti iš odos, tankaus 
neopreninio audinio, porėtos gumos, elastinio trikotažinio audinio su 
standumo elementais (įsiūtais, įkomponuotais) ir papildomomis elas
tinėmis juostomis, Jie neturi standaus simetrinių pusių sujungimo ir 
išilginių įtvarų. Pusiau standūs korsetai naudojami gydant stuburo tu
berkuliozę ir kitas stuburo ligas. 

Minkšti korsetai gaminami iš plono neopreninio audinio, sinteti
nių elastinių ar natūralių (pvz., vilnos) medžiagų. Jie atlieka nedidelę 
stuburo juosmens srities fiksaciją ir šildymo funkciją.

Koreguojamųjų korsetų projektavimo principas pagrįstas kore
guojamojo poveikio sudarymu trimis jėgomis (1.47 pav.), išsidėsčiu
siomis vienoje plokštumoje.
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1.47 pav. Koreguojamasis jėgų veikimo trijuose taškuose principas:  
dvi jėgos veikia iš įgaubtos deformuotos pusės,  

o trečia − iš išgaubtos deformuotos pusės

Koreguojamasis efektas pasiekiamas asimetrinių korseto dalių (šo
ninių ir krūtinės įtvarų, pažasčių pakėliklių) išdėstymu [15]. Įgaubtoje 
stuburo iškrypimo pusėje korseto sienelė daroma aukštesnė. Korseto sie
nelė ir pažasties įtvaras su pakėlikliu šiuo atveju sudaro dvi koreguoja
mojo poveikio jėgas. Trečioji jėga sudaroma pakėlikliu, išdėstytu pirmi
nio iškrypimo lanko viršūnėje. Jeigu yra stuburo viršutinės krūtinės arba 
kaklo dalies iškrypimas, koreguojamojo korseto projektavimo schema 
šiek tiek keičiasi, nes trijų jėgų poveikis šiuo atveju yra nepakankamas. 
Stuburo išilgine kryptimi iš apačios į viršų galvos laikikliu, pritvirtintu 
ant praskečiamų sraigtinių įtvarų, yra sudaroma dar viena jėga.

1.48 pav. Koreguojamasis korsetas
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1.6. naujos ortopedinės technikos projektavimo  
ir gamybos kryptys 

Šiuo metu ortopedinės technikos projektavime ir gamyboje vis 
daugiau taikomi kompiuteriniai tyrimai ir CAD/CAM (angl. compu
teraided design and computeraided manufacturing – kompiute
rizuotas projektavimas ir kompiuterizuota gamyba) sistemos. 

cAd/cAm sistemos naudojimas. Nuo 2000 m. Lietuvoje orto
pedinės technikos projektavime ir gamyboje pradėtas taikyti kompiu
terinis kurpalių ir avalynės modelių projektavimas (CAD/CAM siste
ma): skeneriu nuskenuojama koja ir programinio valdymo frezavimo 
staklėmis pagaminamas kurpalis (1.49 pav.).

Tai leidžia padidinti gamybos našumą, išplėsti paslaugų gamą už
sienio pirkėjams, sustiprinti pozicijas Lietuvos ir kitų šalių rinkose.

1.49 pav. CAD/CAM taikymas ortopedijoje:  
a − Shoemaster programinė įranga [16]; b − programinio valdymo  

frezavimo staklėmis gaminamas kurpalis
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Pasaulyje CAD/CAM sistema naudojama ne tik ortopedinės ava
lynės gamyboje, bet ir korsetų, kojos protezų ėmiklių bei ortezų ga
myboje [17]. Pvz., TracerCAD V2, CANFITPLUS – aukštųjų tech
nologijų taikymo ėmiklio gamyboje pavyzdys. Šios sistemos taikymas 
leidžia be rankų darbo ir gipso sumodeliuoti pacientui ėmiklį, atlikti 
jo modifikacijas. 

CAD/CAM sistemos privalumai:
Nereikia gipsuoti paciento galūnės; –
Tokie projektavimo metodai yra greiti, informatyvūs ir labai  –
naudingi pacientams, kurių bigės skausmingos;
Sumažinamos išlaidos dėl gipsavimo, gipsinio modelio apdir –
bimo;
Plati duomenų bazė leidžia išsaugoti kiekvieno paciento asme –
ninius ir protezo surinkimo duomenis elektroniniu būdu.
Nereikia pildyti užsakymo lapų, jie jau yra įrašyti programos  –
atmintyje.

Visą technologinį procesą, naudojant CAD/CAM  sistemą, gali
ma pavaizduoti taip (1.50 pav.):

1.50 pav. Technologinis procesas, naudojant CAD/CAM

Panagrinėsime kiekvieną etapą atskirai.
matavimai. Šiuo metu visuotinė tendencija yra matavimų kom

piuterizavimas, kuris reikalauja erdvinį objektą paversti skaitmeniniu 
jo modeliu. Tokia operacija dažnai vadinama skenavimu. Erdvinių 
objektų, koks yra žmogaus kūnas, skenavimas − iš principo panaši 
operacija kaip ir plokščių vaizdų skenavimas, tačiau sudėtingesnė. Šį 
procesą teisingiau vadinti erdvinio objekto pavertimu skaitmenine for
ma – „skaitmenizavimu“.
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Skenuojant naudojamas elektromagnetinis spinduliavimas – ma
tomoji šviesa arba infraraudonieji spinduliai, kartais ultragarsas arba 
rentgeno spinduliavimas kaip kompiuterinėje tomografijoje. Procesą 
sudaro dvi fazės – objekto „apčiuopimas“ (pajautimas) ir modelio su
darymas – rekonstrukcija. Pirmoji fazė atliekama iš eilės tam tikra 
tvarka nagrinėjant (skleidžiant) objekto taškus erdviniu skeneriu, ku
ris paprastai dirba panaudojant optinį (matomą arba nematomą) spin
duliavimą, nors yra mechaninių (koordinatinės matavimo mašinos), 
ultragarsinių, radijo bangų skenerių. Panaudojant gautus duomenis, 
rekonstruojamas objektas jo skaitmeninio modelio forma. Tam dabar 
daugelis firmų siūlo programinę įrangą, kuri remiasi kompiuterine 
grafinių objektų apdorojimo technologija. Tokio apdorojimo rezultatas 
gali būti geometrinis objekto modelis, išreikštas CAD/CAM arba kito
kiam vaizdų apdorojimo paketui suprantama forma.

Sudarant erdvinio objekto modelį, reikia turėti kelis objekto vaiz
dus, matomus iš kelių taškų. Tam kai kada objektas sukamas ant spe
cialaus stalo, o kitais atvejais (ypač kai objektas didelis) prietaiso ju
tiklis judinamas nejudamo objekto atžvilgiu. Daugelis firmų išleidžia 
jutiklius, kurie tvirtinami koordinatinių mašinų arba robotų griebtuo
se. Yra skenerių, kurie laikomi rankose. Dažnai naudojamos sistemos 
su dviem arba daugiau jutiklių.

Lazerinis skenavimas remiasi trianguliacijos principu. Viena iš 
realizuotų skenerio schemų parodyta 1.51 pav. (šaltinis – Laser Design 
Inc., Minneapolis MN USA).

1.51 pav. Lazerinis skenavimas: D1 − galvutės poslinkis;  
D2 − skenuojamo taško poslinkis jutiklio CCD matricoje
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Jo centre yra lazeris, kurio spindulys nukreipiamas tiesiai žemyn. 
Lazerio spindulys išskleidžiamas išilgai plokštumos, statmenos objek
to paviršiui. Ant objekto paviršiaus apšviesta linija skenuojama dviem 
CCD jutikliais, vienu iš kairės, o kitu iš dešinės pusės. Apšviestų taš
kų koordinatės nustatomos CCD matricoje. Iš kelių skenuotų profilių 
gaunama daugybė paviršiaus taškų.  Taškų Z koordinatės (atstumas 
D1 1.51 pav.) nustatomos pagal jutiklio ir objekto padėtį (nustatoma 
kalibravimo metu pagal atstumą D2), o X ir Y koordinatės nustatomos 
pagal taškų padėtis CCD matricoje. Du jutikliai naudojami sistemos 
patikimumui padidinti: jeigu vienas jutiklis uždengiamas, tai tą patį 
profilį priima kitas, tačiau vienu metu dirba tik vienas jutiklis.

Aprašytu metodu dirba gerai žinomos firmos „Cyberware“ ske
neriai [19]. Firma gamina viso kūno ir kūno segmentų skenerius. Viso 
kūno skenerio skenuojama erdvė yra cilindrinė: aukštis − 2 m, gy
lis − 120 cm, žingsnis vertikaliai (Y) priklauso nuo greičio (papras
tai − 2 mm), horizontaliai (X) − 5 mm, gylio žingsnis (Z) – 0,5 mm. 
Skenavimo greitis − 60 000 taškų per sekundę, RGB spalvų sistemoje 
skiriama po 8 bitus spalvai. Yra 4 skenavimo galvutės, judančios ver
tikaliomis kreipiamosiomis.

Firma išleidžia daug specializuotų skenerių – galvos, kojos apa
tinės dalies, skulptūrų ir pan. Skeneriai komplektuojami kelių tipų 
specialia programine įranga.

Panašiu principu dirba firmos „Polhemus“ trijų matmenų lazerinis 
skeneris „FastSCAN“ (1.52 pav.), skeneris „Biosculptor“ (1.53 pav.) ir 
Kanados firmos Vorum Research Corporation skeneris (1.54 pav.). 

  
1.52 pav. Rankinis skeneris „FastSCAN“
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Skenuojama matoma šviesa, orientuojama pagal miniatiūrinio 
siųstuvo spinduliuojamas radijo bangas. Prietaisu galima skenuoti ne
skaidrius nemagnetinius objektus.

Svarbiausią prietaiso „FastSCAN“ dalį sudaro rankena (strypas), 
prie kurios pritvirtintas 1 mW galios 670 nm bangos ilgio lazerinis dio
das ir dvi baltai juodos nedidelės skaitmeninės kameros. Prietaisas kom
plektuojamas kompiuteriu ir specialia programine įranga. Skenuojama 
rankena vedžiojant prie tiriamo objekto, panašiai, kaip dažant purkš
tuku. Rankenos ilgis − 450 mm. Skenavimo linijos ilgis priklauso nuo 
rankenos atstumo iki objekto. 200 mm atstumu tas ilgis lygus 150 mm. 
Skyra išilgai linijos − 0,5 mm 200 mm atstumu. Skenavimo greitis − 
50 linijų per sekundę. Linijų skyra priklauso nuo skenavimo greičio: 
kai šis greitis lygus 50 mm/s, skyra − 1 mm. Bet kai atstumas tarp 
skenuojamų taškų didesnis, vaizdo taškų ir kompiuterio atminties rei
kia mažiau ir vaizdas apdorojamas greičiau. Bandant prietaisą, 38 cm 
aukščio statulėlė 2 mm skyra buvo nuskenuota per minutę, o vaizdą 
buvo galima apžiūrinėti po 5 minučių.

1.53 pav. Skeneris „Biosculptor“ [22]
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1.54 pav. Kanados firmos Vorum Research Corporation skeneris [18]

modeliavimas. Programinė įranga leidžia nuskenuotą vaizdą ap
žiūrėti monitoriuje iš įvairių erdvės taškų (1.55 pav.). Sudaromas erd
vinis objekto modelis. Matuojami skenuoto liemens (1.56, 1.57 pav.) 
ar galūnių (1.58 pav.) perimetrai tam tikruose lygiuose, aukščiai. 
Šių matmenų pagrindu modeliuojamas korsetas ar galūnių ortezas. 
Programinė įranga leidžia parinkti skirtingus ėmiklio tipus konkre
čiam atvejui ir iki galo sumodeliuoti ėmiklį (1.58 pav.). Modeliavimo 
programinė įranga sujungta su gamybos įranga. 

Skenuotas vaizdas gali būti apdorojamas įvairia programine įran
ga: 3D Studio Max®, ASCII Points, AutoCAD Points, IGES Points, 
Lightwave Object, Matlab Mesh, STL, Virtual Reality Modeling Lan
guage ir kitomis.

1.55 pav. Liemens skenavimas ir korseto modeliavimas naudojant RODIN 4 
programinę įranga, rentgeno spindulius (a) ir skenerį „FastSCAN“ (b, c)
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1.56 pav. Nuskenuotas liemens modelis ir korseto modeliavimas  

naudojant CanfitX™ Body Jacket Design programinę įrangą  
(Vorum Research Corporation)

1.57 pav. Kojos ortezo modelis (CanfitX™ Lower Extremity  
Orthotics Design software, Vorum Research Corporation)

  
1.58 pav. Kojos protezo ėmiklio modelis (CanfitX™,  

Vorum Research Corporation)
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Gamyba. Kai kūno dalis nuskenuota ir vaizdas apdorotas kom
piuteryje, siunčiama komanda frezavimo staklėms (1.59 pav.), kuriose 
pagal nustatytą programą iš poliuretano putų blokų (ruošinių) frezuo
jamas skenuotos galūnės modelis. 

  
1.59 pav. Frezavimo staklės RODIN4D Model C

Taikant šiuolaikinius kompiuterinio projektavimo metodus, gali
ma nenaudojant gipsavimo pagaminti modelį, ant kurio po to formuo
jamas protezo ėmiklis, korsetas arba ortezas.

Kanados firma Vorum Research Corporation siūlo CANFITPLUS 
ortopedinių gaminių (įdėklų, avalynės, protezų, ortezų), gamybos 
technologija, naudojant CAD/CAM. Ši technologija jau yra taikoma 
Lietuvoje, gaminant individualius gydomuosius ortopedinius įdėklus 
(UAB „Ortopedijos projektai“). Žmogaus pėda nuskenuojama skeneriu 
Yeti 3D Foot (1.60 pav.). 

 
1.60 pav. Skeneris Yeti 3D Foot
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Skeneris Yeti 3D Foot – tai precizinis optoelektroninis vaizdavi  
mo prietaisas. Skeneryje yra 8 kameros ir 4 lazeriai. Skeneris įgalina 
gauti didelį greitį ir aukštą rezoliuciją. Tikslumas +/– 0,5 mm. Žmogaus 
pėda nuskenuojama (1.61 pav.) vidutiniškai per 4 sek. Skenerio svo
ris – 84,6 kg, gabaritai 51×95×53 cm. 

1.61 pav. Nuskenuotos pėdos vaizdas monitoriuje

Nuskenuotas vaizdas apdorojamas programine įranga OrthoCAM 
(1.62 pav.). OrthoCAM išvesties failai siunčiami į frezavimo stakles 
(1.63 pav.) ir duodama komanda nuosekliajam frezavimui (1.64 pav.). 

1.62 pav. Programinės įrangos OrthoCAM langas
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1.63 pav. Frezavimo staklės CANFITPLUS FootWare Carver

1.64 pav. Frezavimas

Įdėklų pora pagaminama per 6 min. Vienu metu gali būti pagami
namos 3 įdėklų poros. Frezavimo mašina CANFITPLUS FootWare 
Carver turi automatinį įrankių keitimą. Tai būtina norint užtikrinti 
efektyvų  skirtingų įdėklo dalių frezavimą. 
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Frezavimo mašinos svoris – 3 282 kg. Gabaritai 2 236 cm (I) × 
2 358 mm (P) × 2 642 mm (A). Frezavimo mašinos pozicionavimo 
tikslumas – +/– 0,0005 mm. 

pre-preg technologija. Tai nauja technologija ortopedinės pro
dukcijos gamyboje („Preimpregnated“ – iš anglų kalbos „iš anksto 
impregnuota“, anglies pluoštas impregnuotas polimerine derva (daž
niausiai – epoksidine), kurios procentinė dalis 30–33 %). Prieš ke
letą metų anglies audiniai buvo naudojami tik aviacijos bei mašinų 
industrijose, tačiau dėl savo puikių fizinių savybių šios medžiagos 
buvo pradėtos naudoti ir ortopedijoje bei šiandien tapo pačia pažan
giausia gamybine medžiaga, naudojama šioje srityje. Gaminami tiek 
standartiniai, tiek individualūs anglies audinio įtvarai, pasižymin
tys išskirtiniu lengvumu (1.65 pav.), tvirtumu (1.66 pav.) ir elastin
gumu. Gamybos linija apima visą šių produktų grupę – nuo paprastų 
pėdos ortezų iki ypač sudėtingų keliokulkšniespėdos ortezų. Be 
to, anglies audinys naudojamas ne tik įtvarų ir aparatų, bet ir indi
vidualios ortopedinės avalynės gamyboje individualiems čiurnos 
sąnario sprendimams, vidpadžiams ir noselėms. Dėl savo išskirtinių 
fizinių savybių šie gaminiai pasižymi ypatingai aukšta kokybe bei 
komfortu. 

1.65 pav. Medžiagų, naudojamų ortezams gaminti, tankis 
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1.66 pav. Medžiagų, naudojamų ortezams gaminti, stiprumo riba

Produktai iš anglies pluošto yra ir itin higieniški, nesukelia aler
gijos. 

Prepreg medžiagos gali būti keturių tipų: stiklo, aramido, dani
mos ir anglies pluoštai. Vienas svarbiausių produkto iš anglies pluošto 
privalumų yra tas, jog po technologinio apdirbimo išgaunamas „spy
ruokliavimo“ efektas, kuris labai palengvina žingsniavimą. 

pre-preg gamyba. Gaminant prepreg imamas sausas anglies 
pluošto audinio rulonas, kuris išvyniojamas ritinėliais į impregnavimo 
vonią su derva (1.67 pav.). Presuojantys ritinėliai spaudžia medžiagą, 
patekusią iš impregnavimo vonios, dozuoja dervos kiekį medžiagoje. 
Šitaip sureguliavus dervos kiekį, karštu oru anglies pluoštas yra džio
vinamas džiovinimo kameroje.

Impregnuotas anglies pluoštas yra suvyniojamas į ritinį.
Prepreg medžiagos yra laikomos šaldytuve –10÷–18 °C tempe

ratūroje, nes kambario temperatūroje jos greitai (maždaug per 1 mėn.) 
praranda savo savybės (deformuojasi ir t. t.).

Naudojant du anglies audinio tipus bei skirtingą kiekį pluoštų, 
įmanoma išgauti bet kokią gaminio formą bei kietumą. Galutinis pro
duktas užtikrina reikalingą standumą, kartu išlikdamas pakankamai 
plonas, kad įtilptų į kasdieninę avalynę.
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Anglies audinio produktai lėčiau nusidėvi, t. y. jų mechaninės sa
vybės nesusilpnėja nuolatinio apkrovų ciklo metu.

Kitas šios technologijos privalumas yra tai, jog yra įmanoma su
jungti anglies audinį su kitomis medžiagomis. Tai leidžia gaminti dar su
dėtingesnius ortezus, pvz., kurie turi kelio ar kulkšnies sąnarį iš titano.

1.67 pav. Prepreg gamybos schema

kontroliniai klausimai:
  Kaip klasifikuojami kojos protezai pagal pacientų mobilumo 1. 
laipsnį?

 Kokie yra kojos protezų tvirtinimo būdai?2. 
 Kokie yra CLeg protezo naudojimo apribojimai?3. 
 Kuo skiriasi ortopediniai aparatai ir įtvarai?4. 
  Kokios yra ortezų biomechaninės funkcijos?5. 
 Kokie yra bato ortopediniai elementai?6. 
 Kokie yra viršutinių galūnių protezų tipai?7. 
 Kaip klasifikuojami viršutinių galūnių ortezai?8. 
 Kokie yra korsetų tipai?9. 
 Koks yra koreguojančiųjų korsetų projektavimo principas?10. 
  Kokie yra pagrindiniai technologinio proceso, naudojant 11. 
CAD/CAM, etapai?
 Koks yra lazerinio skenavimo principas?12. 
 Ką reiškia „Prepreg“?13. 
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2. prOtezų ir Ortezų gAmyBOs 
technOlOgijOs

2.1. kojos protezo ėmiklio gamybos technologija

Šiuo metu ėmiklis yra gaminamas individualiai, o visos kitos 
kojos protezo dalys yra standartinės ir parenkamos pagal paciento 
antropometrinius duomenis, todėl šiame skyriuje ir nagrinėjama tik 
ėmiklio gamybos technologija.

Kojos protezo ėmiklio gamybos proceso etapai:
1. matmenų paėmimas.
Matmenų paėmimo technologija – viena iš pagrindinių opera

cijų, reikalaujanti tikslingai ir teisingai pamatuoti amputuotą galūnę 
ir sveiką koją. Visi matmenys surašomi į  užsakymo lapą.

Pirmiausia matuojama amputuota galūnė:
Virš krumplių (kondylų, 1. anatom. kondylas – pvz., vidinis šlau
nikaulio krumplys – condylus medialis femoris);
Per krumplius;2. 
Po girnele;3. 
Amputacijos aukštis (nuo kelio sąnario) (2.1 pav. 1, 2);4. 
Bigės apimtys kas 3–5 cm (2.1 pav. 3) ne žemiau kaip 5 cm nuo 5. 
amputuotos galūnės galo;
Su slankmačiu per kelio sąnarį, virš kelio sąnario, po kelio są6. 
nariu.

Sveikos kojos matuojami šie:
Keliasgrindys (KG);1. 
Sėdynkaulisgrindys (SG);2. 
Apimtis storiausioje šlaunies vietoje;3. 
Apimtis ploniausioje šlaunies vietoje;4. 
Šlaunies apimtys kas 5–6 cm;5. 
Pėdos ilgis.6. 

Sveikos kojos matmenys naudojami kosmetinei apdailai.

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0launikaulis
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0launikaulis
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2.1 pav. Amputuotos bigės matmenys (pagal Otto Bock rekomendacijas) [21]

2. gipsinio negatyvo gamyba.
Gaminant protezo ėmiklį dažniausiai naudojamas gipsinis mo

delis, kuris formuojamas pagal gipsinį negatyvą. Gipsinio negatyvo 
matavimų technikų yra įvairių, priklausomai nuo gaminamo protezo 
konstrukcijos, turimų pagalbinių prietaisų bei patirties. Dažniausiai 
gipsinis negatyvas formuojamas ir modeliuojamas rankiniu būdu.

Prieš atliekant bigės gipsavimą, būtina atidžiai apžiūrėti pacien
to bigę. Reikalingas kontaktinis bigės apžiūrėjimas ir vizualinis bigės 
paviršiaus įvertinimas. Apžiūrėjimo metu cheminiu pieštuku ant bigės 
pažymimos:

skausmingos jautrios vietos (nuospaudos, nutrynimai dėl neko –
kybiško ankstesnio protezo nešiojimo),
randai, ypač jei jie skausmingi, –
kaulų atsikišimai bigės distalinėje dalyje. –

Šie bigės įvertinimai ir apžiūrėjimas yra svarbūs gaminant prote
zo ėmiklį.

Amputuotos galūnės gipsavimo etapai:
  Paciento bigė, saugant odą nuo gipso, izoliuojama vazelinu. 1. 
Pacientui užmaunamos tekstilinės kojinės, kad gipsuojant 
nenusmuktų gipsiniai tvarsčiai. Taip pat jos apsaugo bigės 
plaukelius, kad nepriliptų prie gipsinio tvarsčio. Ant bigės pa
žymimos skausmingos vietos, krumpliai (kondylai), priekinis 
blauzdikaulio paviršius.
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  Atlaisvinamos pažymėtos vietos, uždedant ant jų keturių sluoks2. 
nių gipsines langetes, ant jų pažymimos matuotos apimtys ir 
langetės ištepamos vazelinu .
  Gipsiniai tvarsčiai „elastic“ ir „cellona“ pamerkiami į šiltą 3. 
vandenį ir laukiama, kol jie permirks.
  Gipsuojama pacientui sėdint, bigė sulenkta 30 laipsnių kampu.4. 
  Atsargiai nugręžus pirmiausiai gipsuojama „elastic“ gipsiniu 5. 
tvarsčiu. Pradedama nuo krumplių (kondylų) ir „aštuoniuke“ 
vyniojama link distalinio galo. Priartėjant iki 2/3 bigės galo, 
gipsuojama sluoksniuojant, o bigės galas padengiamas kryž
mai gipsinio tvarsčio sluoksniu (2.2 pav.). Gipsinius tvarsčius 
ant bigės reikėtų vynioti ne per daug laisvai ir per daug nesu
spaudžiant galūnės.

  
2.2 pav. Gipsinio tvarsčio uždėjimas

    Gipsinis negatyvas sustiprinamas „cellona“ gipsiniu tvarsčiu. 6. 
Pradedama gipsuoti 10 cm virš krumplių (kondylų) ir einant į 
apačią. Kad negatyvas būtų pakankamai tvirtas ir nuimant nuo 
bigės nesulūžtų, patartina, jog bigė būtų padengta 3–4 gipsi  
nio tvarsčio sluoksniais.

    Kad gipsinio tvarsčio sluoksniai geriau suliptų, jie išlyginami 7. 
rankomis, formuojant ir modeliuojant negatyvo formą. Ypač 
svarbu kuo tiksliau suformuoti vietas po girnele, medialine ir 
lateraline vietas virš krumplų, užpakalinę plokštumą, atlais
vinti sausgysles.
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    Atidžiai ant bigės sumodeliavus gipsinį negatyvą, ant sufor8. 
muoto negatyvo cheminiu pieštuku pažymimos ašinės (kon
trolinės) linijos.

    Palaukiama, kol gipsinis negatyvas sustings.9. 
  Sukietėjęs gipsinis negatyvas (2.3 pav.) nuimamas nuo bigės. 10. 
Jis atidžiai perkerpamas žirklėmis per pažymėtas ašines lini
jas ir, kad nesideformuotų, atsargiai nuimamas nuo bigės.

2.3 pav. Gipsinis negatyvas

11. Ašinės linijos sutvirtinamos gipsiniu tvarsčiu „cellona“.
12. Gipsinio negatyvo viršutinė dalis prailginama apvyniojant 

dviem sluoksniais gipsiniu tvarsčiu (2.4 pav.).
13. Sutvirtintas ir paruoštas reikiamai ėmiklio formai negatyvas 

paliekamas džiūti 18–20 °C temperatūroje 24 val.

2.4 pav. Gipsinio negatyvo bintavimas
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3. gipsinio modelio gamyba.
Gipsiniam negatyvui išdžiūvus paruošiamas tirpalas iš 40 % van

dens ir 60 % gipso. Į indą, skirtą gipsui maišyti, pirmiausia pilamas 
vanduo, po to beriamas gipsas. Gauta grietinės tirštumo masė gerai 
išmaišoma. Turimas negatyvas užpilamas gipso mase ir į jį įstatomas 
metalinis vamzdis vakuumui, kad vėliau apdirbant ir laminuojant mo
delį būtų galima jį įspausti į spaustuvą ir prijungti laminavimo aparatą. 
Vakuumo vamzdis laikomas negatyvo centre, kol gipsas ima stingti. 
Gipsui sukietėjus bei ataušus, gipsinis negatyvas vibruojančiu diskiniu 
pjūklu perpjaunamas per pažymėtą ašinę liniją ir nuimamas nuo pozi
tyvo. Turimas modelis apdirbamas.

Gipsinio modelio apdirbimo etapai:
Pirmiausia gipsinis modelis (2.5 pav.) apdirbamas trintuve, per 1. 
daug nespaudžiant, laisvais judesiais.

Kadangi gipsas kietėdamas plečiasi, apdirbant gipsinį modelį būti
na atsižvelgti į turimus bigės matmenis, surašytus užsakymo lape (lygi
nant su bigės matmenimis, modelio matmenys gali būti 1 cm didesni);

2.5 pav. Gipsinis modelis

Ant gipsinio modelio cheminiu pieštuku pažymimos skausmin2. 
gos vietos, kaulų iškilimai, ypač bigės distalinėje dalyje;
Pažymėtas skausmingas jautrias vietas būtina atlaisvinti, nes 3. 
jos negali atlaikyti krūvio. Todėl tose vietose įkalami viniukai, 
ant jų uždedama 0,5 cm gipso. Jei blogai atlaisvinsime arba 
neatlaisvinsime skausmingų vietų, tose vietose ėmiklis gali 
spausti arba būti per laisvas;
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Apdirbamos tos vietos, kurios geriau atlaiko apkrovą;4. 
Gipsinis modelis džiovinamas 60 °C temperatūroje 72 val.5. 

Teisingas ir tikslingas gipsinio modelio apdirbimas užtikrina  
tikslią funkcinę ėmiklio formą, kuri netrukdytų pažeistoms raumenų 
grupėms ir jų audinių laisvam judesiui.

4. minkšto įdėklo gamyba.
  Apdirbtas gipsinis modelis įstatomas į spaustuvą ir apibarsto1. 
mas talku.

  Imama speciali minkšta medžiaga Nora Luna Soft, kuri turi 2. 
savybę nesideformuoti, nekisti, ir iškerpamos dvi kepurėlės 
(2.6 pav.).

   Pirmoji kepurėlė dedama į kaitinimo spintą ir 120 °C tempe3. 
ratūroje laikoma apie 5 min.

   Išimta suminkštėjusi medžiaga dedama ant bigės modelio 4. 
galo ir formuojama kepurėlė.

   Suformuotos kepurėlės kraštai apdirbami šlifavimo staklėmis.5. 
   Išmatuojamas gipsinis modelis: per ploniausią, per storiausią 6. 
vietas ir jo ilgis. Matmenys pažymimi ant minkšto įdėklo ir 
iškerpama trapecijos formos medžiaga.

   Medžiagos kraštai apšlifuojami su šlifavimo staklėmis, kad 7. 
gražiai susiklijuotų kraštai.

   Kraštai patepami klijais ir suklijuojama medžiaga.8. 
   Cilindro formos medžiagos vidus pabarstomas talku, dedama į 9. 
kaitinimo spintą ir 120 °C temperatūroje laikoma apie 5 min.
  Suminkštėjusi medžiaga užtempiama ant gipsinio modelio ir 10. 
rankomis formuojamas minkštas įdėklas (2.7 pav.).

2.6 pav. Kepurėlės iš Nora Luna Soft medžiagos
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2.7 pav. Minkštas įdėklas

11. Į kaitinimo krosnį dedama antra kepurėlė ir kaitinama 120 °C 
temperatūroje apie 5 min.

12. Antra kepurėlė dedama ant pirmosios, kad dengtų medžiagos 
kraštus, ir suklijuojama klijais.

13. Kraštai apšlifuojami staklėmis, kad būtų vientisas lygus mo
delis.

5. laminuoto ėmiklio gamybos technologija.
Ėmikliai iš laminuotų dervų gaminami kiekvienam pacientui in

dividualiai. Jie turi tenkinti tokias sąlygas:
patalpinti bigę; –
perduoti veikiančias jėgas; –
perduoti judesį (žingsnio fazėje pernešti iš vienos vietos į kitą); –
nenukristi nuo bigės. –

Ėmiklio gamybos etapai:
Gipsinis modelis su vakuuminiu vamzdžiu įstatomas į spaus1. 
tuvą ir apibarstomas talku.
Vienas PVA maišelis suvyniojamas į šlapią frotinį rankšluostį 2. 
ir paliekamas 10 min. PVA (polivinilacetato) maišeliai būtini 
tam, kad apsaugotų minkštą įdėklą nuo laminuotos dervos ir 
būtų lygus suformuotas paviršius.
Sudrėkusio maišelio vidus pabarstomas talku, užmaunamas ant 3. 
modelio, viršutinis maišelio kraštas nukerpamas ir užlydomas, o 
apatinis užrišamas, kad nepraleistų oro ir kad apsaugotų minkš
to įdėklo vidinį paviršių.



71

Ant PVA maišelio formuojamos armatūros kojinės (2.8 pav.):4. 
du sluoksniai „PerlonTrikotshlauch“ kojinės; –
du sluoksniai stiklo kojinės „Glasflechtschlauch“; –
du sluoksniai „NylglassTrikot“ kojinės. Visų kojinių galai stip –
riai užrišami modelio gale. Kojinių sluoksniai priklauso nuo 
žmogaus masės, kuo storesnis žmogus, tuo daugiau kojinių.

2.8 pav. Laminavimas

Sudėjus armatūrą, dedamas antras sudrėkintas PVA maišelis 5. 
(2.9 pav.). Viršuje paliekama „akla rankovė“, pro kurią bus pi
lama skysta derva. O apačioje maišelis stipriai užrišamas, kad 
nepraleistų oro. 

2.9 pav. Užmaunamas PVA maišelis

Įjungiamas vakuumas.6. 
Paruošiama derva: į specialų graduotą indelį įpilama 200 ml 7. 
skystos „Orthocryl“ dervos, įdedama 4 šaukšteliai kietiklio 
miltelių ir tirštos pigmento pastos – 10 cm ant liniuotės. Masė 
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išmaišoma iki vientisos ir pilama į paliktą „aklą rankovę“ 
(2.10 pav.).

2.10 pav. Dervos pylimas

Derva paskirstoma tolygiai po visą modelio plotą (2.11 pav.).8. 

2.11 pav. Dervos paskirstymas

  Stebima vykstanti reakcija: temperatūra pakyla, derva už9. 
kaista, atvėsta, sukietėja. Procesas vyksta 0,5–1 val.
 Kosmetiniu pieštuku pažymimos bigės ėmiklio kontūrinės 10. 
linijos ir specialiu vibropjūklu išpjaunamas ėmiklis.
Iš laminuoto ėmiklio vidaus išdaužomas gipsas.11. 
 Laminuoto ėmiklio ir minkšto įdėklo kraštai apdirbami šlifa12. 
vimo staklėmis (2.12 pav.).
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2.12 pav. Galutinis ėmiklio apdirbimas 

2.2. protezų surinkimas

Šiame etape parenkamos standartinės protezo detalės: kelio lanks
tai, pėda, blauzdos vamzdelis, taip pat parenkamas protezo tvirtinimo 
būdas.

Kelio lankstai parenkami pagal žmogaus mobilumo laipsnį. 
Vienaašiai kelio lankstai naudojami mažai judantiems ir pagyvenu
siems žmonėms. Daugiaašiai kelio lankstai naudojami retai, nes jie turi 
daug laisvės laipsnių, ir žmogui reikia išmokti juo naudotis. Jauniems 
ir aktyviems naudojami hidrauliniai kelio lankstai. Jiems taip pat šiuo 
metu siūlomi modernūs  mikroprocesoriumi valdomų kelio sąnarių 
CLeg protezai, tačiau jie yra labai brangūs (apie 60 tūkst. Lt). 

Visos tvirtinimo detalės yra standartinės ir parenkamos pagal 
protezo dydį. 
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Svarbi protezo surinkimo operacija – ašių patikrinimas (2.13 pav.). 

2.13 pav. Surinkto protezo ašis (60–40 % sąlyga)

Parenkamas protezo tvirtinimo būdas. Dažniausias vakuuminis 
protezo tvirtinimas. Vakuuminiam vožtuvui įstatyti ėmiklyje pra
gręžiama skylė. Vakuuminis vožtuvas įstatomas į pragręžtą skylę 
(2.14 pav.) ir užpilamas „orthokrylo“ derva, kad gerai prisitvirtintų. 

2.14 pav. Į ėmiklį įstatomas vakuuminis vožtuvas

Dažniausiai užtenka vakuuminio tvirtinimo, tačiau kai kurie pa
cientai skundžiasi, kad ėmiklis labai spaudžia bigę, todėl reikia tvir
tinti diržais. 
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Blauzdos vamzdelis (dažniausiai iš duraliuminio) parenkamas 
pagal sveikos kojos ilgį. 

Protezo pėdos tipo parinkimas taip pat priklauso nuo žmogaus ak
tyvumo. Kuo žmogus mažiau aktyvus, tuo stabilesnė pėda parenkama 
(pvz., SACH tipo). Aktyviems, sportuojantiems žmonėms naudojamos 
spyruokliuojančios pėdos iš anglies pluošto, kurios maksimaliai atlie
ka visas biomechanines funkcijas. Mažiau aktyviems naudojama pėda 
su vienaašia čiurnos sąnario funkcija arba pėda su kulno amortiza
cija ir paminkštinta priekine dalimi lengvesniam judėjimui užtikrinti  
(pėdos dinamiką pagerina įvairaus kietumo sudedamųjų medžiagų 
tarpusavio komponavimas).

2.3. Ortezų gamybos technologija

Šiame poskyryje apžvelgsime tris skirtingas ortezų (2.15 pav.) 
gamybos technologijas:

1) ortezų iš žematemperatūrių plastikų gamybos technologija;
2) ortezų iš aukštatemperatūrių plastikų gamybos technologija;
3) ortezų iš anglies pluošto gamybos technologija.
Ortezų iš žematemperatūrio plastiko gamyboje naudojama įranga:

elektrinė vandens pašildymo vonelė; –
elektrinė orapūtė; –
medicininė kušetė; –
stalas. –

Medžiagos:
žematemperatūris plastikas; –
apdailos juostelė; –
Velchro juosta. –

Ortezų iš aukštatemperatūrio plastiko gamyboje naudojama 
įranga:

elektrinė plastmasės kaitinimo spinta; –
vakuuminis įrenginys; –
vakuuminis vamzdis; –
spaustuvai; –
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elektrinisvibracinis siaurapjūklis. –
Medžiagos:

plastmasė. –
Papildomos priemonės:

nailono rankovė; –
talko milteliai; –
plastmasės kraštų apdirbimo peilis. –

Ortezų iš anglies pluošto gamyboje naudojama įranga:
elektrinė plastmasės kaitinimo spinta; –
vakuuminis įrenginys; –
vakuuminis vamzdis; –
spaustuvai; –
elektrinis vibracinis  siaurapjūklis. –

2.15 pav. Kojos ortezai: a – iš žematemperatūrio plastiko;  
b – iš aukštatemperatūrio plastiko; c – iš anglies pluošto

2.3.1. Ortezų gamyba iš žematemperatūrių plastikų

Vanduo vonelėje įkaitinamas iki 65–75 °C.1. 
Į vonelę dedamas žematemperatūris plastikas. Karštame van2. 
denyje jis suminkštėja.
Prieš dedant ant paciento galūnės plastiką būtina nusausinti.3. 
Plastikas uždedamas ant kojos arba rankos. Pradedama for4. 
muoti nuo storiausios vietos. Kai plasikas sustingsta, ortezas 
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nuimamas nuo galūnės ir pradedamas apdirbimo procesas: 
nupjaunamas nereikalingas plastikas (2.16 pav.), nupjauti kraš
tai nušlifuojami šlifavimo staklėmis, išgręžiamos skylės knie
dėms, sudedami ir susegami su kniedėmis dirželiai (dirželių 
skaičius priklauso nuo lūžio ar kitos traumos vietos), uždeda
mas pacientui.

2.16 pav. Ortezo apdirbimas

Panašiai gaminami ortezai iš korėto žematemperatūrio plastiko 
XLITE.

Rankos įtvaro iš XLITE žematemperatūrio plastiko gamybos 
etapai:

Ranka apvyniojama celofanu, kad plastikas nepriliptų prie 1. 
odos (2.17 pav.);
Iškirptas XLITE gabaliukas dedamas į krosnį (70 °C), kad 2. 
suminkštėtų (2.18 pav.) 

2.17 pav. Ranka apvyniojama celofanu
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2.18 pav. Iškirptas XLITE gabaliukas dedamas į krosnį 

Suminkštintas plastikas suformuojamas ant paciento rankos 3. 
(2.19 pav.) 

2.19 pav. Ortrezo formavimas

Per 3–5 min. plastikas sukietėja ir įtvarą galima nuimti nuo 4. 
rankos;
Įtvaro kraštai apkerpami ir apklijuojami specialia apdailos juos5. 
tele (2.20 pav.).

  
2.20 pav. Įtvaro kraštų apkirpimas ir apdailos juostelės klijavimas
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2.3.2. Ortezų gamyba iš aukštatemperatūrių plastikų 

1. Šių ortezų gamyba pradedama nuo paciento kojos gipsavimo.
Gipsavimo etapai:

Paciento koja izoliuojama (ištepama) vazelinu odos apsaugai nuo 1. 
gipso. Pacientui užmaunamos tekstilinės kojinės (2.21 pav. a), 
kad gipsuojant nenusmuktų gipsiniai tvarsčiai. 
Gipsiniai tvarsčiai pamerkiami į šiltą vandenį ir laukiama, kol 2. 
jie permirks.
Nugręžus gipsinius tvarsčius, gipsuojama „aštuoniuke“. 3. 
Kad modelis būtų pakankamai tvirtas ir nuimant nuo kojos ne4. 
sulūžtų, turi būti sugipsuota 5–6 gipsinio tvarsčio sluoksniais 
(2.21 pav. b). 
Palaukiama, kol gipsinis modelis sustings.5. 
Sukietėjęs gipsinis modelis perkerpamas (2.21 pav. c). 6. 
Modelis paliekamas džiūti apie 24 val. 18–20 °C tempera7. 
tūroje.

2.21 pav. Kojos gipsavimas

2. Gipsinio modelio (2.22 pav.) gamyba.
Tuščiaviduriui modeliui iš gipsinių bintų išdžiūvus, paruošiamas 

tirpalas iš maždaug 40 % vandens ir 60 % gipso. Turimas modelis už
pilamas gipsine mase ir į jį įstatomas metalinis vamzdis vakuumui. 
Sustingus gipsinei masei, nupjaunami gipsiniai tvarsčiai. 
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2.22 pav. Gipsinis kojos modelis

Išdžiūvęs gipsinis modelis įstatomas į vakuuminį įrenginį. At ker
pamas reikiamo dydžio ir matmenų aukštatemperatūris plastikas ir įde
damas į kaitinimo spintą (arba stalą) (2.23 pav.) (150–250 °C).

  
2.23 pav. Kaitinimo spinta ir kaitinimo stalas

Įkaitęs iki reikiamos temperatūros plastikas tampa permatomas. 
Permatomas plastikas dedamas ant gipsinio modelio (2.24 pav.), į jun
giamas vakuuminis įrenginys (2.25  pav.).

2.24 pav. Permatoma plastmasė uždedama ant gipsinio modelio
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2.25 pav. Vakuuminis įrenginys

Kai modelis atšąla, vakuuminis įrenginys išjungiamas ir palie
kamas 7 valandoms, kad plastikas visiškai sustingtų. Po to cheminiu 
pieštuku pažymimos linijos, formuojamos ortezo formos. Elektriniu 
vi braciniu skerspjūkliu nupjaunama nereikalinga plastmasė (2.26 pav.). 
Ortezas nuimamas nuo gipsinio modelio ir apdirbamas šlifavimo sta
klėmis, pritvirtinami dirželiai, lankstai (2.27 pav.).

2.26 pav. Nereikalingos plastmasės nupjovimas

2.27 pav. Pagamintas ortezas
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2.3.3. Įtvarų iš anglies pluošto gamybos proceso etapai

Panagrinėsime ortezų iš anglies pluošto (2.28 pav.) gamybos tech
nologiją. 

2.28 pav. Anglies pluošto ortezai 

1. paruošimas gipsinio negatyvo gamybai.
Matavimas – viena iš pagrindinių operacijų, reikalaujanti tikslin

go ir teisingo galūnės matmenų  paėmimo.
Gaminant ortezą, dažniausiai naudojamas gipsinis modelis, kuris 

formuojamas gipsiniu negatyvu. Gipsinio negatyvo matavimo tech
nikų yra įvairių, priklausomai nuo gaminamo ortezo konstrukcijos, 
turimų pagalbinių prietaisų bei patirties. Dažniausiai gipsinis negaty
vas formuojamas ir modeliuojamas rankiniu būdu. 

Prieš gipsavimą būtina atidžiai apžiūrėti paciento koją. Reikalingas 
kontaktinis ir vizualinis paviršiaus įvertinimas. Apžiūros metu, jei rei
kia, cheminiu pieštuku ant kojos pažymima:

skausmingos jautrios vietos (nuospaudos, nutrynimai);a) 
randai, ypač jei jie skausmingi.b) 

Ši apžiūra ir įvertinimai svarbūs gaminant ortezą. 
2. traumuotos galūnės matavimas.
Pacientui sėdint pirmiausia matuojama traumuota koja (2.29 pav.).
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2.29 pav. Traumuotos kojos matmenys

Duomenys surašomi į užsakymo lapo atitinkamą skyrių, taip pat 
rašomi kiti duomenys, turintys įtakos aparato konstrukcijai: traumos 
priežastis, paciento amžius, gyvenimo būdas. 

Išmatuojame ir pažymime cheminiu pieštuku matavimo vietas. 
Nuo traumuotos kojos:

virš kelio sąnario; –
per kelio sąnarį; –
po girnele (žemiau kelio sąnario); –
kas 5 cm blauzdos srityje; –
kas 5 cm šlaunies srityje (kai gaminamas ortezas visai kojai). –

3. gipsavimo etapai.
Paciento koja izoliuojama (ištepama) vazelinu odos apsaugai nuo 

gipso. Pacientui užmaunamos tekstilinės kojinės, kad gipsuojant nenu
smuktų gipsiniai tvarsčiai. Jei reikia, ant kojos pažymimos skausmingos 
vietos. Pirmiausia yra gaminamos gipsinės pėdų langetės, suformuo
jamas skersinis ir išilginis skliautas ir padaroma įspauda nuo pirmojo 
iki penktojo kojos pirštų. Atlaisvinamos pažymėtos vietos, uždedant 
ant jų keturių sluoksnių gipsines langetes, ant jų pažymimos matuotos 
apim tys ir langetės ištepamos vazelinu. Gipsiniai tvarsčiai pamerkiami 
į šiltą vandenį ir laukiama, kol jie permirks. Atsargiai nugręžus tvars
čius gipsuojama „aštuoniuke“. Gipsinis tvarstis negali būti vyniojamas 
per daug laisvai ar per daug suspaudžiant galūnę. Kad negatyvas būtų 
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pakankamai tvirtas ir nuimant nuo kojos nesulūžtų, patartina, jog koja 
būtų padengta 5–6 gipsinio tvarsčio sluoksniais. Kad gipsinio tvarsčio 
sluoksniai geriau suliptų, jie išlyginami rankomis, formuojant ir mode
liuojant negatyvo formą. Ypač svarbu, kuo tiksliau suformuoti skaus
mingas vietas, užkulnį, atlaisvinti sausgysles. Atidžiai sumodeliavus 
gipsinį negatyvą, ant jo cheminiu pieštuku pažymimos ašinės linijos. 
Palaukiama, kol gipsinis negatyvas sustings, sukietėjęs gipsinis nega
tyvas nuimamas nuo kojos. Jis atidžiai perkerpamas žirklėmis per pa
žymėtas ašines linijas ir atsargiai, stengiantis nedeformuoti, nuimamas 
nuo galūnės. Ašinės linijos sutvirtinamos gipsiniu tvarsčiu. Negatyvas 
paliekamas džiūti 18–20 °C temperatūroje apie 24 valandas.

4. gipsinio modelio (2.30, 2.31 pav.) gamyba.
Šiai operacijai atlikti naudojami:

medicininis gipsas (apie 10 kg); –
indas gipsui maišyti; –
maišyklė; –
armatūra (laikiklis) ar 3–40 cm ilgio šina. –

Į indą su šaltu vandeniu pilamas gipsas (santykis apytiksliai 1:6), 
kol gaunama tirštos grietinėlės konsistencija. Gipso tirpalas supilamas į 
negatyvą ir įstatoma šina. Šinos galas turi būti išsikišęs 10–15 cm. Džiūti 
paliekama 1 val. kambario temperatūroje (kol pozityvas ataušta). 

2.30 pav. Gipsinis modelis ortezui iki kelio

2.31 pav. Gipsinis modelis ortezui visai kojai
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5. pozityvo apdirbimas.
Šiai operacijai atlikti naudojami:

pozityvas; –
spaustuvai tvirtinti prie darbo stalo; –
metalinės trintuvės (apvalios, plokščios); –
ortopedinė mentelė; –
gipsas (apie 1 kg); –
indas gipsui maišyti; –
plaktukas; –
metalinis tinklelis. –

Paryškinamos matavimų ir skausmingos vietos (jeigu yra). Ant 
skausmingų ir krūvio neatlaikančių vietų uždedama apie 0,5 cm gipso 
skiedinio.

Trintuvėmis pozityvo paviršius išlyginamas, vietos, atlaikančios 
krūvį, paryškinamos bei pagilinamos. Pozityvas apdirbamas pagal ko
jos matmenis. Kadangi pozityvo paviršius turi būti labai glotnus, jis 
nutrinamas tinkleliu.

Svarbiausia, kad gipso modelis būtų galutinai išdžiuvęs. Priešingu 
atveju, susikaupus drėgmei, gipso modelyje po PVA maišeliu atsiras 
oro pūslelių. 

6. Ortezo gamyba.
Į spaustuvus įstatomas vamzdelis vakuumui prijungti (2.32 pav.).1. 

2.32 pav. Vamzdelis įstatomas į spaustuvus

Prie vamzdelio tvirtinamas gipso modelis (2.33 pav.).2. 
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2.33 pav. Gipso modelio tvirtinimas

PVA maišelis (2.34 pav.) apie 15 min. įvyniojamas į drėgną 3. 
rankšluostį (sudrėkintas jis pasidaro elastiškas, minkštas).  

Gipso forma aptraukiama PVA maišeliu (1 sluoksniu). PVA mai
šelis užrišamas iš abiejų pusių. Įjungiamas vakuumas ir PVA maišelio 
raukšlės išlyginamos (2.35 pav.). 

  
2.34 pav. PVA maišelio užtraukimas ir išlyginimas

Ant gipsinio modelio specialiu cheminiu pieštuku braižomas 4. 
būsimo ortezo kontūras (2.35 pav.). Kontūrai ant ortezo braižo
mi tik tada, kai jau yra užtrauktas PVA sluoksnis. 

2.35 pav. Ortezo kontūrai braižomi ant gipsinio modelio
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Prieš naudojant prepreg medžiagas, būtina mūvėti pirštines 5. 
(2.36 pav.), kad nepakliūtų dulkių ir riebalų ir neužterštų me
džiagos. 
Prepreg medžiagai karpyti paruošiami įvairaus ilgio ir storio 6. 
peiliai (2.37 pav.). 

2.36 pav. Specialios pirštinės (iš silikono)

2.37 pav. Peiliai prepreg medžiagoms karpyti

Prepreg medžiagos išimamos iš šaldytuvo (–10÷–18 °C) maž7. 
daug valanda prieš pradedant formavimą. Oranžinis viršus yra 
laikomas ant medžiagos ir nuimamas tik prieš pat formavimą. 
Prepreg medžiagos yra impregnuotos derva, todėl jų sluoks
niai gerai limpa prie modelio ir kitų sluoksnių.
Iš lipnaus anglies pluošto lapo iškerpama pėda (prieš tai pama8. 
tavus, kokio dydžio ji turi būti) (2.38 pav.).

2.38 pav. Iškerpama pėda
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Pradiniam pėdos sluoksniui dažniausiai yra naudojama vienos 
krypties medžiaga (2.39 pav.), kadangi ji yra stipriausia. Dirbant su 
prepreg medžiaga ypač naudingos keramikinės žirklės. Jos nukerpa 
kontūrus labai lygiai ir išlieka aštrios kur kas ilgiau, nei įprastos me
talinės žirklės. 

2.39 pav. Vienos krypties medžiaga

Iškirptas anglies pluoštas yra dedamas ant gipsinio modelio 9. 
(2.40 pav.).

2.40 pav. Medžiaga dedama ant modelio
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  Dirbant su prepreg svarbu laikytis „sumuštinio“ principo – 10. 
dėti vieną sluoksnį ant kito. Tai padaro konstrukciją tvirtą, su
teikia sukimosi stabilumą. Srityse, kurios reikalauja sukimosi 
stabilumo, naudojama dvikryptė medžiaga (2.41 pav.).

2.41 pav. Dvikryptė medžiaga

  Ant pėdos dedami keli sluoksniai (priklausomai nuo žmogaus 11. 
svorio, pvz., apie 80 kg svorio žmogui – 6 sluoksniai). Pirmas 
sluoksnis dedamas ant visos pėdos, antras trumpesnis, trečias – 
dar trumpesnis, kad pirštų srityje ortezas būtų lankstesnis. 
Vienas sluoksnis pėdai iškerpamas tiesiai, kitas – kampu. 
  Po dviejų anglies sluoksnių kaip sustiprinimas naudojamas 12. 
aramidas (angl. aramid – aromatic polyamide – aromatinis 
poliamidas)  (2.42) arba Dyneema (2.43 pav.). Aramidas yra 
hidroskopikas, t. y. sugeria drėgmę, stiprus. Dyneema yra 
alternatyva aramidui, ji nėra tokia hidroskopiška. Ant pėdos 
dedamas aramido sluoksnis (geltonos spalvos), jis užtikrina 
kietumą. Po to dedamas sluoksnis vienakrypties anglies me
džiagos. Vienos krypties anglies pluoštas užtikrina gerą len
kimą, tiesimą. Paskutinis pėdos sluoksnis dėl estetinio vaizdo 
dedamas iš pinto (90°) anglies pluošto. Paskutinis sluoksnis 
dedamas platesnis, kad uždengtų kitų sluoksnių kraštus. 

2.42 pav. Aramidas
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2.43 pav. Galinės dalies formavimas, naudojant aramido sluoksnį

  Kai galinė dalis suformuojama, tęsiamas darbas pereinant į 13. 
blauzdos dalį (2.44 pav.). Čia naudojama tvirta vienkryptė 
ir dvikryptė medžiaga. Formuojama ta pačia tvarka, kaip ir 
prieš tai, dirbant „sumuštinio“ principu.

2.44 pav. Blauzdos dalies formavimas

14. Kai gaminamas ortezas visai kojai (2.45 pav.), naudojamas 
Streifenederio firmos kelio lankstas (2.46 pav.). 

2.45 pav. Ortezas visai kojai
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2.46 pav. Lankstas

Viduryje tarp anglies pluoštų dedama medžiaga (2.47 pav.), kuri 
sugeria impregnantą ir suteikia trikampio formą, kad konstrukcija 
būtų dar tvirtesnė.

2.47 pav. Impregnantą sugeriančioji medžiaga

Pėdos dalyje dedamas L formos spyruokliuojantis kablys (2.48 pav.), 
ant jo yra užvyniojama plėvelė, kad nepatektų dervos.
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2.48 pav. L formos spyruokliuojantis kablys

15.  Galiausiai uždengiamos paskutinės anglies pluošto juostelės, 
kurios iškerpamos šiek tiek platesnės negu pirmosios tam, 
kad visiškai padengtų paviršių (2.49 pav.).

  
2.49 pav. Paskutiniai anglies pluošto sluoksniai šiek tiek platesni

Anglies pluoštu apvyniojamos metalinės lanksto dalys (2.50 pav.), 
kad jų nesimatytų ir kad lankstas tvirčiau laikytųsi.

2.50 pav. Anglies pluoštu apvyniojamos metalinės lanksto dalys
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16.  Paskutiniu etapu ortezas apklojamas specialiu teflono audiniu 
impregnanto pertekliui pašalinti (2.51 pav.). Ši medžiaga ne
prilimpa prie anglies pluošto, kai jis sukietėja, ir suteikia jam 
matinę spalvą. 

2.51 pav. Specialus audinys impregnanto pertekliui pašalinti

Ant ortezo uždedami du sluoksniai perlono kojinės (2.52 pav.), 
kad sugertų dervą.

2.52 pav. Perlono kojinė

17.  Užtraukiamas PVA maišelis (2.53 pav.), prijungiamas vakuu
mas (vakuumas turi būti –0,8 atm.). Vakuumas prijungiamas 
tam, kad suspaustų visą konstrukciją. 

2.53 pav. PVA maišelio užtraukimas
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18.  Pagamintas ortezas dedamas į krosnį 8 valandoms (tempera
tūra 90–100 °C) (2.54 pav.). 

  
2.54 pav. Pagamintas ortezas dedamas į krosnį

19. Po to atliekami ortezo kraštų šlifavimo ir apdailos darbai.

2.4. Įdėklų į avalynę gamybos technologija

Įdėklai skirstomi į supinatorius ir pronatorius. Supinacija – tai su
kimas į išorę, pronacija – tai sukimas į vidų (2.55 pav.). 

2.55 pav. Pronacija ir supinacija

Įdėklų gamybos etapai:
Iš plastazoto padaromas pėdų atspaudas (2.56 pav.).1. 

2.56 pav. Atspaudas iš plastazoto
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Kai reikia didelio tikslumo ar atvejis yra nestandartinis, yra 2. 
keleta patologijų (pvz., opos po diabeto) būtina daryti gipsinį 
pėdos negatyvą (2.57 pav.).

2.57 pav. Gipsinis pėdos negatyvas

Išmaišomas gipsas. 3. 
Į atspaudą arba negatyvą supilamas gipsas (2.58 pav.). Reikia 4. 
palaukti 15–20 min., kol gipsas sustings.

2.58 pav. Užpilamas gipsas

Nuo gauto modelio nuvalomi plastazoto likučiai (2.59 pav.).5. 

  
2.59 pav. Modelio valymas



96

Jeigu modelyje yra duobių, jos užpilamos gipsu, t. y. modelyje 
neturi būti jokių įdubimų, paviršius turi būti lygus. 

Išsipjaunamos medžiagos (2.60 pav.).6. 
Įdėklui gaminti naudojamos trys pagrindinės medžiagos:

kamštinė medžiaga – tai yra tvirta medžiaga formai palaikyti  –
(natūrali);
termoplastinė medžiaga NORA; –

 „Alkantara“ – plona natūrali medžiaga (išoriškai panaši į odą), 
kad maloniau liestųsi prie kūno.

2.60 pav. Išsipjaunamos medžiagos

Gipsinį modelį dedame į vakuuminį presą (2.61 pav.).7. 

2.61 pav. Modelis dedamas į vakuuminį presą

Medžiagas dedame į krosnį (120 °C, 5 min.) pakaitinti (2.62 pav.). 8. 
Storesnės medžiagos kaista apie 15 min.
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2.62 pav. Kaitinimo krosnis

Ant modelio vakuuminiame įrenginyje dedame termoplastinę 9. 
medžiagą ir į jungiame vakuumą (2.63 pav.), todėl medžiaga 
stipriai prispaudžiama prie modelio ir atkartoja jo formą.

2.63 pav. Vakuuminis įrenginys

  Įrenginys atidaromas – modelis patepamas acetoniniais klijais ir 10. 
dedama kamštinė medžiaga (2.64 pav.). Įjungiamas vakuumas 
(kad geriau prikibtų skirtingi sluoksniai). Po 5–10 min. įdėklas 
(2.65 pav.) išimamas iš vakuuminio preso, apkerpami kraštai.

2.64 pav. Kamštinė medžiaga dedama ant modelio
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2.65 pav. Išimtas iš vakuuminio preso įdėklas  
(dviejų sluoksnių – NORA ir kamštinės medžiagos)

  Paruošiama „Alkantara“ medžiaga – patepama klijais. Pri kli11. 
juojama prie įdėklo (2.66 pav.). Po to visas įdėklas dedamas po 
presu (kad geriau prikibtų sluoksniai) ir laikomas 10 min. 

2.66 pav. Priklijuojama „Alkantara“ medžiaga

Galima daryti ir 1 sluoksnį (kamštinės medžiagos), tačiau kai įdėk
las skirtas suaugusiam žmogui, kuris jį nešios ilgai (jis turi būti patva
rus, ilgaamžis), turi būti 3 sluoksniai.

Lietuvoje jau taikomos šiuolaikinės individualių ortopedinių įdėk
lų gamybos technologijos, naudojant CAD/CAM, pvz., CANFITPLUS  
FootWare System (žr. 1 sk.).
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kontroliniai klausimai:
  Kokie pagrindiniai amputuotos galūnės matavimai atliekami 1. 
gaminant protezą?

 Kokie yra pagrindiniai amputuotos galūnės gipsavimo etapai?2. 
  Kokioje temperatūroje ir kiek laiko paliekamas džiūti gipsinis 3. 
negatyvas?

 Kaip gaminamas laminuotas ėmiklis?4. 
  Nuo ko priklauso kojos protezo pėdos parinkimas?5. 
  Kokia įranga reikalinga ortezų iš žematemperatūrių plastikų 6. 
gamyboje?

  Kokia įranga reikalinga ortezų iš aukštatemperatūrių plastikų 7. 
gamyboje?

  Iki kokios temperatūros įkaitinamas žematemperatūris plas8. 
tikas?

  Kokie pagrindiniai ortezų iš žematemperatūrių plastikų ga9. 
mybos etapai?
Kokia yra velchro juostos paskirtis?10. 
 Iki kokios temperatūros įkaitinamas aukštatemperatūris plas11. 
tikas?
 Kokie pagrindiniai ortezų iš žematemperatūrių ir aukštatem12. 
peratūrių plastikų gamybos technologijų skirtumai?
Kokia yra vakuuminio įrenginio paskirtis ortrezų gamyboje?13. 
Kokie pagrindiniai ortezų iš anglies pluošto gamybos etapai?14. 
Kodėl prepreg medžiagos laikomos šaldytuve?15. 

 Kada naudojama vienos krypties prepreg medžiaga?16. 
 Kam naudojamos Aramid ir Dyneema medžiagos?17. 
 Kas yra pronacija ir supinacija?18. 
 Kam skirtas plastazotas?19. 
Kokie pagrindiniai įdėklų gamybos etapai?20. 
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3. OrtOpedinės AvAlynės gAmyBOs 
technOlOgijA

Pagrindiniai ortopedinės avalynės gamybos etapai:
1. Užsakymo priėmimas ir kurpalio formos duomenų gavimas.
Taigi, ortopedinės avalynės gamyba prasideda nuo užsakymo 

priėmimo. 
Prieš priimant užsakymą reikia atidžiai įvertinti gydytojo siunti

mą. Siuntime greta anketinių duomenų apie pacientą nurodoma diag
nozė ir pagrindinių bei papildomų pozicijų šifras pagal galiojančią no
menklatūrą. Tai reikalinga ortopedinės avalynės gamintojui ir pagal 
šį šifrą jam kompensuojamos išlaidos.

Sudėtingesniais atvejais ortopedinės avalynės gamintojui tiks
linga dalyvauti pėdos apžiūroje. Tai įprasta, kai dirbtuvės įrengtos 
klinikose. Tačiau ir kitais atvejais reikia siekti glaudaus gydytojo ir 
gamintojo bendradarbiavimo. Taip pat kiekvienu atveju reikėtų ieš
koti galimybių optimaliai sumodeliuoti net ir tokią avalynę, kuri nu
krypsta nuo nomenklatūros.

Paciento konsultacijos metu surenkami visi individualaus kurpa
lio gamybai reikalingi duomenys. Pėdų matavimai gali būti atliekami 
tiek tradiciniais būdais (naudojant rašalinį antspaudą (3.1 pav.) arba 
gipsinį negatyvą), tiek naudojant 3D skenerį.

  
3.1 pav. Rašalinis atspaudas 

Padarius rašalinį pėdos atspaudą (plantogramą) reikia atlikti ilgio, 
pločio ir apimčių matavimą. Bato ilgis nustatomas, išmatavus atspaustą 
pėdsaką ir pridėjus 1–1,5 cm.
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Lietuvos ortopedijos įmonėse plačiai naudojamas pėdos kompiu
terinis skenavimas, programinė įranga „PodoVIEW“ ir kt. kompiute
riniam pėdos atspaudui gauti ir analizuoti. 

Jei pėdos deformacijos negalima objektyviai aprašyti anksčiau 
minėtais metodais, reikia daryti gipsinę formą (gipsinį negatyvą). Šią 
formą galima panaudoti ir kurpalio gamybai.

Darbas su gipsiniais tvarsčiais reikalauja tam tikro meistrišku
mo ir įgūdžių. Pėda pirmiausia yra izoliuojama specialia medžiaga. 
Tada šlapias gipsinis tvarstis lengvai nuspaudžiamas ir vyniojamas 
ant pėdos. Pradedama nuo pirštų ir vyniojama link kulno bei blauz
dos. Reikia atkreipti dėmesį, kad tvarstis nebūtų įtempiamas per stip
riai, nes tokiu atveju tvarstis įsispaus į pėdą ir vaizdas bus netikslus. 
Kol gipsas dar nesukietėjęs, pėdą galima koreguoti rankiniu būdu. 
Gipsinė forma turėtų apimti tokią dalį blauzdos, kad vėliau būtų gali
ma tiksliai įvertinti jos padėtį. Gipsinės formos aukštis (3.2 pav.) taip 
pat priklauso nuo numatomo užkulnio arba aulo aukščių. Sukietėjus 
gipsui, forma perkerpama ties virvele, kuri prieš pradedant gipsavimą 
yra uždedama ant pėdos išilginės ašies kryptimi. Virvelės galus gali
ma pritvirtinti pleistru, kad visą laiką būtų stabili padėtis. Įkerpama 
tik tiek, kiek reikia pėdai ištraukti. Tokia gipso forma gali būti užpil
doma makroflekso tipo medžiaga (poliuretanu „ASTIOP“). Ši me
džiaga sustingsta, sukietėja ir iš jos padaromas kurpalis. 

3.2 pav. Gipso forma

Atlikus tokias operacijas pacientai, padedami techniko, išsirenka 
ortopedinės avalynės modelį iš pateikto katalogo, tada renkasi ava
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lynės spalvą, pamušalą, pakulnės aukštį ir t. t. Batviršiams yra nau
dojama natūrali oda, pamušalui – pamušalinė oda, vilnonis audinys, 
natūralus ir dirbtinis kailis, padai dažniausiai būna iš mikroporinės 
gumos ar odos.

Didžiausia ortopedinės avalynės gamintoja UAB „Orthobaltic“ 
gauna užsakymus iš įvairių šalių: Norvegijos, Švedijos, Belgijos, 
Suomijos, Šveicarijos ir kt. Iš užsienio kartu su užsakymu atsiunčia
mas ir jau pagamintas kurpalis (3.3 pav.). Kartu nurodoma, kokio ava
lynės modelio iš katalogo klientas pageidauja. 

Atžvelgiant į užsakymo specifiką užpildomos reikalingos užsa
kymo formos: matavimų forma, skirta kurpalių, įdėklų ir primatavi
mo apavui aprašyti; batviršių forma, skirta avalynės dizainui apra
šyti; užtraukimosurinkimo forma, skirta batviršių užtraukimui ir 
pa dų surinkimui aprašyti.

Iki galo užpildytas užsakymo lapas „keliauja“ į gamybą. Avalynės 
gamyba prasideda nuo kurpalio paruošimo, o jeigu gautas užsaky
mas su jau pagamintu kurpaliu – nuo modeliavimo. 

2. kurpalio gamyba.
Ortopedinės avalynės gamybai reikalinga pėdas atitinkančių kur

palių pora (3.3 pav.).

3.3 pav. Kurpaliai

Dažniausiai pasitaikančioms deformacijoms yra paruošti ortope
dinių kurpalių pusgaminiai. Tokiu būdu galima sumažinti kurpalių 
gamybai reikiamo rankinio darbo sąnaudas. Pavyzdžiui, yra siūlomos 
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tokios kurpalių formos:
Didesni kurpalių ruošiniai, nenurodant specialios paskirties; –
Kurpaliai plokščiapėdžiams, atitinkantys vidutinius išreikštų  –
plokščių pėdų proporcijų pakitimus, ir pan.

Kurpalių gamybai yra naudojama mediena (buko, topolio, liepos) 
bei sintetinės medžiagos (polimeriniai junginiai, pvz., poliuretanas 
ASTIOP).

Atlikus kompiuterinį pėdos tyrimą „Shoemaster“ programa siun
čiama komanda „pramoniniam robotui“, kuris pagal individualią pa
ciento kojos patologiją nufrezuoja kurpalį (3.4 pav.). Pramoninių kur
palių gamybai naudojama buko mediena. Dėl atsparumo aukštam 
slėgiui ji geriausiai iš visų medienos rūšių tenkina kokybės reikalavi
mus. Mediena parenkama be šakų ir pažeistų vietų. Tekstūros kryptis 
turi sutapti su sukimosi ašimi, kuri eina nuo pirštų galų iki užkulnio 
vidurio. Rankiniu būdu gaminamiems kurpaliams naudojama ir topo
lio bei liepos medienos, nes individualioje avalynės gamyboje nenau
dojamas toks aukštas slėgis. 

3.4 pav. Kurpalių gamybos staklės su programiniu valdymu

Esant sudėtingesnėms deformacijoms, kartu su kurpaliu bei įdėk
lu yra gaminamas ir primatavimo apavas (3.5 pav.). Jis išsiunčiamas 
užsakovui greituoju paštu. Tačiau, jei to nereikalauja užsakovo šalyje 
galiojančios teisės normos, esant mažiau sudėtingoms deformacijoms, 
primatavimo apavas negaminamas ir tęsiama ortopedinės avalynės 
gamyba. 
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3.5 pav. Primatavimo apavas

3. modeliavimas.
Modeliavimo operacija − tai bato stiliaus nupiešimas ir detaliza

cija. Modeliavimas gali būti rankinis ir kompiuterinis. 3.6 pav. paro
dyta rankinio modeliavimo patalpa. 

3.6 pav. Modeliavimo patalpa

Rankinis modeliavimas. Speciali vaškinė medžiaga (3.7 pav.) 
(minkšta, lengvai priglundanti prie kurpalio) uždedama ant kurpalio 
ir iškerpama. Padaromas lekalas (3.8 pav.). 

3.7 pav. Vaškinė medžiaga
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3.8 pav. Lekalas

Po to pagal lekalą atliekama detalizacija iš popieriaus (3.9 pav.). 

3.9 pav. Detalizacija iš popieriaus

Tada batviršio detalės iškerpamos iš odos. 
Antras modeliavimo būdas – kompiuterinis modeliavimas. Atli

kus kompiuterinį pėdos skenavimą, kompiuteryje galima modeliuoti 
avalynę, atlikti jos detalizaciją (3.10 pav.) ir siųsti komandą ProCut 
mašinai (3.11 pav.) iškirpti avalynės detales iš odos. Taip gerokai su
taupomas laikas. 

  
3.10 pav. Kompiuterinis modeliavimas [16]
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3.11 pav. Programinės staklės ProCut

4. Batviršių siuvimas.
Iš iškirptų detalių pagal užsakyme pateiktą modelį siuvamas 

batviršis (3.12, 3.13 pav.). Po to užsakymo lapas, kurpalis, susiūtas 
batviršis keliauja į žaliavų sandėlį. Ten komplektuojamos visos reika
lingos pagal užsakymą medžiagos: padas, pamušalas ir t. t. 

3.12 pav. Batviršių siuvykla

3.13 pav. Susiūtas batviršis
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5. Formavimas, surinkimas. 
Visas komplektas (batviršis, padas, pamušalas) grįžta į forma

vimo cechą. Čia užtraukia pamušalą (3.14 pav.), padaro pado sukieti
nimą (iš odos (3.15 pav. a) ar plastiko (3.15 pav. b), užtraukia batviršį 
(3.16 pav.), formuojamas padas (3.17 pav.).

3.14 pav. Pamušalo užtraukimas

3.15 pav. Pado sukietinimas iš odos (a) ir plastiko (b)

  
3.16 pav. Batviršio užtraukimas
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3.17 pav. Pado formavimas

6. mašinų skyriuje padai frezuojami ir šlifuojami (3.18 pav.).

3.18 pav. Pado šlifavimas

Po to atliekama galutinė apdaila – nuvalomi klijų likučiai, nuda
žomas padas ir t. t. Atliekama galutinė gaminio (3.19 pav.) kokybės 
kontrolė.

3.19 pav. Pagaminta avalynė
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kontroliniai klausimai:
Kokios medžiagos naudojamos kurpalio gamybai?1. 
Kokie modeliavimo būdai taikomi ortopedinės avalynės ga2. 
myboje?
Kokie pagrindiniai ortopedinės avalynės gamybos etapai?3. 
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4. OrtOpedinės ĮmOnės pAtAlpų 
iŠdėstymAs ir ĮrengimAs

Patalpos, kuriose atliekama ortopedinių priemonių gamyba, turi 
būti pritaikytos įvairiems aplinkos pasikeitimams (temperatūros kai
ta, dulkės). Svarbu darbo aplinką pritaikyti taip, kad būtu saugu ir 
patogu dirbti visą darbo dieną.

Ortopedinės technikos gamybos barui keliami tokie reikala
vimai:

Turi būti atskiri padaliniai medikamsortopedams, reabilita1. 
cijos padalinys ir technikų padalinys;
Technikų padalinyje turi būti numatyta gipsavimo patalpa;2. 
Reikia nustatyti darbuotojų skaičių atitinkamai pagal patalpos 3. 
dydį ir įrenginių kiekį;
Būtina bendradarbiauti su gydytojais ir poliklinikomis.4. 

Pirmame planavimo etape turi būti įgyvendinti tokie statybi  
niaitechniniai reikalavimai:

Turi būti įrengtas elektros tinklas, vandentiekis, šildymas, du1. 
jos ir t. t.;
Turi būti įrengta laiptinė ir liftas (jeigu įmonė išdėstyta per 2. 
kelis aukštus);
Specialios patalpos, rūsys ir t. t.;3. 
Automobilių stovėjimo aikštelė.4. 

Patalpų išdėstymas turi atitikti šiuolaikinius ergonomikos rei
kalavimus. Detalus patalpų ir įrenginių išdėstymas turi atitikti tokius 
reikalavimus:

Nedidelis atstumas iki patalpos, kur atliekami protezų mata1. 
vimai;
Nedideli atstumai tarp įrenginių;2. 
Triukšmingos ir nešvarios patalpos turi būti atskirtos nuo pa3. 
cientų priėmimo patalpų;
Turi būti įrengtos ventiliacijos sistemos ir geras apšvietimas.4. 

Toliau pateiksime patalpų išdėstymo ir įrangos komplektavimo 
pavyzdį (pagal Otto Bock firmos rekomendacijas [8]).
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Administracijos patalpos
Administracijos patalpose (4.1 pav.) yra saugoma visa ortopedi

nių priemonių techninė dokumentacija ir kiti svarbūs dokumentai. 
Taip pat yra registratūros patalpa, kurioje pacientai yra užregistruo
jami pas gydytojus ir technikus. 

4.1 pav. Administracijos patalpos

4.1 lentelė. Administracijos patalpų pagrindinė darbo įranga

eil. 
nr. pavadinimas Aprašymas paveikslas

1 2 3 4
1. Dokumentų 

saugojimo 
spinta

Dviejų durų metali
nė spinta su užraktu, 
kurios aukštis×plotis  
950×1 950 mm, gylis 
500 mm, svoris 85 kg 

2. Rašomasis 
stalas

Rašomojo stalo kons
trukcija yra pagaminta 
iš plieno, o viršutinė sta
lo dalis padengta plast
mase. Stalą sudaro du 
stalčiai, esantys kairėje
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pusėje, ir trys stalčiai, 
esantys dešinėje pusėje. 
Stalo plotis×aukštis  
1 600×720 mm. Svoris 
120 kg

3 Komoda Komodą sudaro 4 
stalčiai su centriniais 
užraktais. Komoda 
pagaminta iš plieno. 
Komodos plotis×aukštis 
780×1 350 mm. Svoris 
97 kg

5. Biuro kėdė Kėdė su ratukais su 
reguliuojamu pakėlimu 
nuo 420 iki 530 mm. 
Kėdės aukštis  
890–1 000 mm, plotis 
460 mm

6. Paciento kėdė Kėdės rėmas pagamin
tas iš chromo. Sėdimoji 
dalis ir atlošas yra 
pagaminti iš porolono, 
aptraukto dirbtine oda.
Kėdės plotis×aukštis 
620×870 mm. Svoris 
7,5 kg

Gipsavimo kabinetas
Šiame kabinete (4.2 pav.) yra gaminami gipsiniai modeliai, kurie 

vėliau yra naudojami įtvarams ar protezams gaminti. Taip pat kabine
to patalpose yra sanitarijos mazgas, pritaikytas žmonėms su judėjimo 
negalia.

4.1 lentelės pabaiga



113

4.2 pav. Gipsavimo kabinetas

4.2 lentelė. Gipsavimo kabineto pagrindiniai darbo įrankiai

eil. 
nr. pavadinimas Aprašymas paveikslas

1 2 3 4
1. Apžiūros lova Apžiūros lovos rėmas 

pagamintas iš chromo.  
Kojelės atlošas yra 
reguliuojamas. Guli
mo ji dalis yra paga
minta iš porolono, 
aptraukto dirbtine 
oda. Apžiūros lovos 
ilgis×aukštis×plotis  
1 950×650×650mm,  
svoris 34 kg

2. Gipsavimo 
liejimo prie
taisas

Šis prietaisas naudoja
mas žmogaus laikysenai 
palaikyti gipsavimo 
metu. Gipsavimo liejimo 
prietaiso aukštis×ilgis 
1 115×800 mm. Svoris 
21 kg
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3. Keraminis 

dubuo van 
deniui

Keraminis dubuo yra 
naudojamas gipsiniam 
bintui suvilgyti. Dubens 
ilgis×plotis×aukštis  
800×500×150 mm. 
Svoris 40 kg

4. Paciento  
kėdė

Kėdės plotis×aukštis 
620×870 mm. Svoris 
7,5 kg

5. Gipso atsky
rimo praus
tuvė

Praustuvė sudaryta iš 
dviejų plastmasinių 
konteinerių, tarpusa
vyje sujungtų nuotekų  
vamzdžiu. Viename iš 
konteinerių yra sietelis, 
sulaikantis gipso daleles, 
kad gipsas nepatektų į 
kanalizaciją. Praustuvės 
ilgis×plotis× aukštis 
300×200×320 mm. 
Svoris 3,2 kg

6. Gipsinio 
tvarsčio lai
kymo veži
mėlis

Vežimėlį sudaro dvejos 
durelės ir du stalčiai. 
Vežimėlio  aukštis 
870 mm.

Siuvyklos cechas
Siuvykloje (4.3 pav.) yra atliekami audinių ir odos sukirpimo ir 

siuvimo darbai. Šioje patalpoje yra siuvimo mašina, audinių sukirpi
mo stalas.  

4.2 lentelės pabaiga
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4.3 pav. Siuvimo cechas 

4.3 lentelė. Siuvimo cecho pagrindiniai darbo įrankiai

eil. 
nr. pavadinimas Aprašymas paveikslas

1 2 3 4
1. Darbo stalas 

su stalčiais
Darbo stalo aukš
tis×plotis 450×600 mm. 
Jį sudaro 3 metaliniai 
stalčiai, kurių aukštis 
yra 50 mm, 100 mm, 
150 mm. Stalo svoris 
125,5 kg 

2. Audinių 
sukirpimo 
stalas 

Audinių sukirpimo sta
lo aukštis×plotis  
480×200 mm. Stalo 
stalčiaus gylis 480 mm

3. Siuvimo  
mašina

Siuvimo mašina naudo
jama vidutinio minkštu
mo ir minkštiems au
diniams siūti. Siuvimo 
mašina turi keletą 
programų, t. y. siuva  
vientisa, zigzago 
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ir skirtingo tankumo 
siūlėmis. Siuvimo maši
nos aukštis×plotis   
450× 440 mm. Svoris 
80 kg  

4. Audinių ir 
pagamintų 
gaminių  
saugojimo 
spinta

Dviejų durų metalinė 
spinta su užraktu, jos 
aukštis×plotis   
950×1 950 mm, gylis 
500 mm. Svoris 85 kg 

Techniko protezuotojo kabinetas
Techniko protezuotojo darbo vietoje turi būti patogioje vietoje 

įmontuota darbo įrankių sienelė, turi būti kaitinimo krosnis ir uni
versalus gręžimo įrenginys. Taip pat techniko protezuotojo kabinete 
(4.4 pav.) atliekamas paciento matavimas ir duomenų surašymas į už
sakymo lapą. 

  
4.4 pav. Techniko protezuotojo kabinetas

4.3 lentelės pabaiga
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4.4 lentelė. Techniko protezuotojo pagrindiniai darbo įrankiai

eil. 
nr. pavadinimas Aprašymas paveikslas

1 2 3 4
1. Darbo stalas 

su stalčiais
Metalinis darbo stalas 
su mediniu paviršiumi. 
Darbo stalo aukštis× plo  
tis 600×805 mm. Jį 
sudaro 5 metaliniai 
stalčiai: du stalčiai 
yra 100 mm aukščio, 
du 150 mm aukščio ir 
vienas 200 mm aukščio

2. Darbo įrankių 
sienelė

Sienelė tvirtinama 
darbo stalo galinėje 
dalyje. Taip pat yra 
įtvirtinta sklendė, ja 
sienelę galima judinti 
ir pasisukti reikiamu 
kampu. Sienelės aukš
tis×ilgis 457×1 981 mm. 
Svoris 15 kg

3. Spaustuvas Spaustuvas pagamintas 
iš plieno, priekinėje da  
lyje yra rankenėlė, ja re
guliuojamas suspaudimo 
plotis. Spaustuvas nau
do jamas ortopedinių ga 
minių prilaikymui juos 
apdirbant. Spaustuvo 
plo tis 140 mm, svoris 
18 kg

4. Kaitimo 
krosnis

Kaitinimo krosnis 
naudojama termoplas
tinių medžiagų, naudo
jamų ortopedinių įtvarų 
ir protezų gamybai, 
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pvz., polietileno, plas ta
zoto, kaitinimui. Kai ti  
nimo paviršius padeng
tas teflono sluoksniu. 
Kai tinimo krosnies 
dangtis gali būti 
atidaromas 45° ir tokioje 
padėtyje fiksuojamas. 
Maksimali kaitinimo 
temperatūra 250 °C.
Kaitinimo paviršiaus 
plotis×ilgis 10×860 mm, 
visos kaitinimo kros nies 
plotis×aukštis  
1 137×1 530 mm. Elekt
ros energijos sąnaudos –  
380 V/50–60 Hz/4,0 kW. 
Kaitinimo krosnies 
svoris 115/185 kg

5. Gręžimo 
staklės 

Naudojamos pagalbi
niams veiksmams atlikti, 
išgręžti skylę prieš 
kalant kniedes ar dedant 
kilputes. Yra 6 gręžimo 
greičiai, grąžto gręžimo 
gylis 100 mm. Atlieka  
250–4 000 aps/min. 
Elektros energijos są
naudos – 400 V /50 Hz/ 
0,45/0,80 kW. Svoris 
205/255 kg

6. Vakuuminis 
įrenginys
755E6 (Otto 
Bock firmos)

Skirtas vakuuminiam 
termoplastikų forma  
vimui. Slėgis reguliuo
jamas –220 mbar. 
Siurbimo galia –  
25l/min. Svoris 17 kg 
Plotis×aukštis×ilgis
440×230×450 mm

4.4 lentelės tęsinys
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Elektros energijos 
sąnaudos –  
230 V /50 Hz/0,11 kW

7. Otto Bock 
firmos freza
vimo staklės 
701F14=2G

Staklių aukštis su filtru – 
1 950 mm. Užimamas 
plotas – apie  
1 600 х 1 800 mm. 
Įtampa, dažnis, galia –  
380/50/2,6 V/Hz/kW
Frezos pavaros elekt
ros variklio galia ir 
apsisukimų dažnis –
1,5/1 500/3 000 kW/min1. 
Išsiurbimo sistemos 
elektros variklio galia 
ir apsisukimų dažnis – 
1,1/3000 kW/min1.
Išiurbimo našumas  
950 m3/val. Filtro darbo 
paviršiaus plotas – 6,7 m2. 
Triukšmo lygis –  
75/80 dB(А). Frezos 
špindelio ilgis – 460 mm.
Darbinis aukštis –  
apie 1 000 mm. 
Svoris – 295 kg

8. Otto Bock 
firmos 
elektrofenas 
756E2

Temperatūrų interva  
las – 20–700 oC.
Oro sunaudojimas – 
50–230 l/min.
Pajungimo prie tinko 
parametrai –  
220/50–60/1,46 V/Hz/kW. 
Svoris – 1,35 kg

Ortopedinių gaminių surinkimo ir išdavimo kabinetas
Šiame kabinete (4.5 pav.) yra surenkami protezai, vyksta gami

nių primatavimas, tikrinama ortopedinė avalynė ir gaminiai išduo

4.4 lentelės pabaiga
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dami pacientui. Tai pat šiame kabinete yra įrengtas ėjimo takelis su 
turėklais ir L.A.S.A.R. laikysenos įrenginys, kuriuo yra tikrinama, ar 
žmogus su nauju protezu eina tiesiai ir stabiliai.

4.5 pav. Ortopedinių gaminių surinkimo ir išdavimo kabinetas

4.5 lentelė. Ortopedinių gaminių surinkimo ir išdavimo kabineto pagrindi
niai darbo įrankiai

eil. 
nr. pavadinimas Aprašymas paveikslas

1 2 3 4
1. Ortopedinių 

gaminių surin
kimo ir išda
vimo kabineto
staliukas

Staliukas pagamin
tas iš chromo, jo 
viršus padengtas 
plastmasės sluoksniu. 
Staliuko ilgis×plotis 
600×600 mm. Svoris 
11 kg

2. Ėjimo takelio 
turėklai

Lygiagretūs plieniniai 
turėklai yra regu
liuojami nuo 640 iki 
1 000 mm. Turėklų  
ilgis 6 000 mm. 
Svoris 70 kg
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3. Veidrodis Einant ėjimo takeliu 

labai svarbu, kad pa
cientas stebėtų save 
veidrodyje ir pats 
įvertintų ortopedinio 
gaminio kokybę

4. L.A.S.A.R. 
laikysenos 
įrenginys

Laikysenos įrenginys 
pasitelkiant lazerio 
spindulius greitai ir 
kokybiškai nustato 
žmogaus pusiausvy
ros centrą, laikyseną 
esant su protezu ar 
ortezu. Taip pat yra 
tiriami spaudimo  
taškai. Prietaiso svo
ris 9,5 kg

savarankiška užduotis:
Parinkti įrangą anglies pluošto ortezų gamybos barui.1. 
Parinkti termoplastikų apdirbimo baro vėdinimo sistemą: baro 2. 
plotas 50 m3, patalpos aukštis 3,5 m.

4.5 lentelės pabaiga
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