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Wstęp - Orteza dynamiczna" Dunag 02"  

Orteza dynamiczna" Dunag 02" umożliwia prowadzenie  
i wspomaganie ćwiczeń ruchowych dzieci i młodzieży  
z deficytami i uszkodzeniami OUN, u których występuje 
zakłócenie wzorca  postawy i aktywności ruchowej. 

Zmienione warunki biomechaniczne łatwo powodują 
nieodwracalne zmiany strukturalne w aparacie ruchu. 

 Kompensacja samoistna –  proces niekorzystny. 

 Kompensacja sterowana – proces terapeutyczny - prowadzi do 
maksymalnie możliwego przywrócenia czynności ruchowych. 
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  Wyniki kompensacji sterowanej   nie są trwałe i wymagają 

systematycznego podtrzymywania. 

 

Oprócz różnych metod i koncepcji  neurorozwojowych pracy  

z dziećmi z deficytami OUN sterowanie kompensacją umożliwia 

użycie ortezy dynamicznej" Dunag 02". 

Terapia przy pomocy kombinezonu Dunag 02 oparta jest na użyciu 

adaptowanego kombinezonu kosmicznego. 
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Historia ortezy " Dunag 02"  

W latach 60 w ZSRR i USA przeprowadzono badania nad zachowaniem sie organizmu 

ludzkiego w warunkach braku pola grawitacyjnego ziemi.  

W 1971r. w ZSSR skonstruowano kombinezon kosmiczny „Pingwin” w celu uzyskania 

czucia ciężaru własnego ciała u kosmonautów. 

  Zaczęto wykorzystywać skafandry kosmiczne do    

     usprawniania dzieci  z m.p.d.  

 Kombinezon LK-92 "Adeli" specjalnie w celu  

    usprawniania dzieci z m.p.d.  

 W Polsce licencje na ich użytkowanie uzyskało  

    Centrum Rehabilitacji w Mielnie w 1995r. 

Modyfikacji kombinezonu w 1997r. dokonali  

    Kwiatkowski i Kassner. Była to orteza "Dunag 01".  

Obecna forma orteza" Dunag 02" poddana została  

    usprawnieniu w użytkowaniu.  
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Orteza Dunag 02 składa się z kilku elementów: 

kamizelki, 

spodenek, 

podpór kolanowych i stopnych, między którymi 

indywidualnie rozmieszczone są elementy cięgniste 

- naciągi, 

podkłady i bandaże. 
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Kamizelka  

wykonana  z nierozciągliwego materiału 

w formie bezrękawnika, na którym  

w sposób symetryczny z przodu i tyłu 

umieszczone są elementy półkoliste.  

U dołu rozmieszczone są elementy 

mocujące ze spodenkami.  
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Spodenki 

wykonane z tego samego materiału, 

na którym elementami mocującymi są 

półkola rozmieszczone symetrycznie 

po obu stronach grzbietowej  

i brzusznej - spasowane z kamizelką 

w taki sposób, aby układy cięgniste 

można było łączyć zgodnie z 

przebiegiem funkcjonalnym mięśni. 
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           Podpory kolanowe 

 elementy zaczepowe lub przelotowe  

 w zależności od przeznaczenia. 
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   Podpory stopne 

 różne formy zaczepowe mające za 

zadanie ustawienie stóp do pozycji 

pośredniej.  



Naciągi 

elementy cięgniste w 5 rozmiarach, 

oznaczone kolorami w zależności 

od długości. Siła naciągu  

w poszczególnych długościach jest 

równa. 
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                 Podkłady 

bandaże i obciążniki - stanowią 

elementy ochronne, mocujące  

i stabilizujące 

Połączenie spodenek i kamizelki 
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Odpowiednie połączenie elementów cięgnistych jak i siła 

naciągów pozwala na takie ustawienie poszczególnych 

segmentów ciała, które w sposób najbardziej optymalny 

umożliwia zapamiętywanie proprioceptywne określonych 

ustawień stawowych jak i zgodnych z prawidłowym 

wzorcem sekwencji ruchowych. 
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Korekcja ustawienia poszczególnych segmentów ciała względem 

siebie oraz stabilizacja tułowia  

i kończyn dolnych umożliwiają różne rodzaje upięć: 

upięcie grawitacyjne - stosowane w przypadku obniżonego 

napięcia posturalnego: 

podczas ruchu umożliwia kodowanie prawidłowych 

wzorców ruchowych,  

hipergrawitacja usprawnia szczególnie układ oddechowy , 

poprawia kontrolę nad mięśniami odpowiedzialnymi za 

mowę. 
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Rodzaje upięć korekcyjnych: 

 

upięcie łopatek do linii środkowej 

ciała. 
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Rodzaje upięć korekcyjnych: 

 

upięcie przodo lub tyłopochylenia 

miednicy. 
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Rodzaje upięć korekcyjnych: 
 

upięcie stabilizacji bocznej tułowia i miednicy.  
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Rodzaje upięć korekcyjnych:  

upięcie rotacji miednicy. 
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Rodzaje upięć korekcyjnych: 

upięcie rotacji zewnętrznej lub wewnętrznej  

z odwiedzeniem  kończyn dolnych. 
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Rodzaje upięć korekcyjnych: 

upięcie wspomagające zgięcie lub wyprost stawu 
kolanowego. 
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Istotą stosowania tej metody jest umiejętność takiego 

rozmieszczenia tych elementów cięgnistych aby uzyskać 

optymalny a jednocześnie zgodny z koncepcją terapeuty 

obraz biomechaniczny ciała dziecka i z tym związany 

określony wzorzec ruchowy. 

Połączenie poszczególnych poziomów daje całościowy 

obraz ortezy dynamicznej przy pomocy której będzie 

prowadzona terapia. 
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Terapia Dunag 



Terapię po uprzedniej ocenie, jak i też pozycję w której 

należy  prowadzić   terapię ustala terapeuta.  

   

www.osw.pl 



Upięcia zewnętrzne: 
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Ocena dziecka 
analiza biomechaniczna i funkcjonalna dziecka: 

osie ciała,  

płaszczyzny ruchu,  

funkcje mięśni - grup mięśniowych jako jedno lub wieloosiowe,  

napięcie mięśni,  

rozpoznanie,  

wzorce postawno - lokomocyjne, 

deformacje i przykurcze.  

Oceny dokonujemy w pozycjach samodzielnie osiąganych 

przez dziecko. 
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 Ocena statyczna 
 

Stopy - celem oceny jest takie ustawienie stopy w osi czołowej, 
poprzecznej i podłużnej  aby optymalnie do danego przypadku 
uzyskać ustawienie pośrednie w stawie skokowym. 

Kolana - tu oceniamy wzorzec zgięciowy lub wyprostny, 
czy występują przykurcze? 

Stawy biodrowe - oceniamy zgięcie czy wyprost oraz rotacje.  

Miednica - oceniamy ustawienie miednicy. 

Tułów - oceniamy wzorzec zgięciowy, wyprostny, pogłębienie 
fizjologicznych krzywizn kręgosłupa jak i też skrzywienia 
boczne. 
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 Ocena dynamiczna 

 

Oceniamy ustawienie poszczególnych elementów ciała 
względem siebie podczas ruchu:  

oceniamy ich wzajemną ruchliwość, mobilność,  

oceniamy ograniczenia wynikające z napięcia mięśniowego, 
czy też z deformacji,  

oceniamy równowagę, długość jak i rytm kroków. 

 

Dobrze przeprowadzona analiza jest podstawą optymalnego 
doboru odpowiednich wspomagań, aby poprzez terapię 
uzyskiwać zamierzone przez terapeutę cele. 
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  Dobór wielkości kombinezonu  

W całym zestawie jest 8 różnych rozmiarów. W zależności od 
wieku i wielkości dziecka dobieramy je tak, aby po ubraniu 
kamizelki i spodenek oraz ich wzajemnym połączeniu orteza 
była dobrze dopasowana.  

www.osw.pl 



  Dobór wielkości kombinezonu 
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Ułożenie podpór kolanowych 

 

Podpory kolanowe mogą być rozmieszczone: 

poniżej stawów kolanowych (kiedy kolana nie 
wymagają korekcji wyprostnej), 

na kolanach (przy deficycie wyprostnym) - 
wspomaganie wyprostu, 

powyżej kolan - bez wpływu na stawy kolanowe, 
korekta, ułatwianie lub utrudnianie poszczególnych 
funkcji dotyczy stawów biodrowych, 

w tych pozycjach tylko skierowane na zewnątrz lub do 
wewnątrz od osi długiej nogi. 
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Ułożenie podpór kolanowych 
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Elastyczne cięgna 

 

Naciągi - elastyczne cięgna o różnej 

długości.  Poprzez ich  odpowiednie  

umiejscowienie oddziaływują na 

poszczególne elementy ciała dziecka 

względem siebie, aby uzyskać określony  

i opracowany przez terapeutę efekt. 
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Elastyczne cięgna 

www.osw.pl 



Działanie naciągów: 

 

korygujący - koryguje ustawienie poszczególnych 
elementów, 

wspomagający, ułatwiający - ułatwia i wspomaga daną 
funkcję ruchową, 

stabilizujący - stabilizuje poszczególne elementy dając 
większe możliwości w części dystalnej, 

utrudniający - utrudnia danej grupie mięśniowej 
funkcję co w efekcie wielu powtórzeń poprawia siłę 
mięśniową. 
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Wielopoziomowe uszkodzenie narządu ruchu u dzieci  

z deficytami OUN powoduje, iż terapeuta musi patrzeć na 

dziecko jak na biomaszynę na której w zależności od 

problemu musi dobrać odpowiedni sposób oddziaływania.  

W zależności od potrzeb dobierać taki układ naciągów aby 

uzyskiwać zamierzony efekt. 

 Umiejętne połączenie  funkcji działających naciągów czy 

też części z nich w całość daje optymalny efekt  

w postaci bazy  do nauczania odpowiednich funkcji 

ruchowych. 
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Terapia Dunag 02 



 

Ideą podstawową i naczelną ortezy rehabilitacyjnej  

Dunag 02 jest aby układ zewnętrzny, który rozkładamy po ciele 

dziecka w postaci elastycznych cięgien stymulował  

i kształtował odpowiednie funkcje motoryczne  a nie 

zastępował  w dosłownym tego słowa znaczeniu.   
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Terapia Dunag 02 



Terapia 

 

Dziecko w ortezie ma swobodę działania, kombinezon nie 

utrudnia wykonywania ruchów fizjologicznych,  

dziecko nie jest przetrzymywane w warunkach statycznych, 

elastyczna konstrukcja pozwala utrudniać i ułatwiać 

wykonywanie poszczególnych składowych ruchu, 
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Terapia 

 

napięcie elastycznych naciągów i czas trwania ćwiczeń w ortezie  

   uzależnione są od indywidualnego stanu klinicznego dziecka, 

czas terapii w kombinezonie zależy od możliwości 

adaptacyjnych organizmu  do nowych warunków,  

ważnym elementem terapii jest poczucie bezpieczeństwa 

dziecka.  
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W samej terapii obowiązuje zasada: 
 

DAJMY CZASOWI CZAS! 

Naciągi działają na ciało dziecka w czasie ciągłym.  

Dziecko wraz z upływem czasu odkrywa nowe      

    możliwości i zaczyna je wykorzystywać. 

Dziecko ma poczucie nowości i realności ruchu. 

Poprzez docisk i budowanie napięcia w centrum może  

    wykonywać to co bez ortezy jest niemożliwe. 

Wyzwalana jest motywacja dziecka do dalszej pracy. 
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zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych, 

nieuregulowane farmakologicznie stany padaczkowe, 

wodogłowie czynne lub wzmożone ciśnienie śródczaszkowe, 

ciężkie schorzenia kręgosłupa i stawów, takie jak: choroba 

Scheuermanna, choroba Perthesa, artrogrypoza, skoliozy dwu-  

i wielołukowe, 

 schorzenia w których przeciwskazany jest nadmierny wysiłek 

fizyczny, np. odkładanie żelaza w jądrach podkorowych mózgu, 

 

 

Przeciwwskazania do stosowania ortezy dynamicznej 
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patologia zachowań i reakcji emocjonalnych, tj. schizofrenia itp., 

ciężkie wady wrodzone i nabyte serca, 

chroniczne choroby nerek i trzustki, 

ostre choroby infekcyjne i zakaźne, 

ciężka tetrapareza z niepełnosprawnością umysłową. 

Przeciwwskazania do stosowania ortezy dynamicznej 
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Wskazania do stosowania ortezy dynamicznej 

 zaburzenia ruchowe pochodzenia OUN, 

opóźnienie rozwoju motorycznego, 

hipotonia posturalna, 

przepuklina oponowo – rdzeniowa, 

choroby układu nerwowo – mięśniowego, 

zespoły genetyczne, 

urazy rdzenia kręgowego, 

 inne. 
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Orteza dynamiczna "Dunag 02" zmieniając warunki 

biomechaniczne funkcjonowania dziecka zapobiega  rozwojowi 

nieodwracalnych zmian strukturalnych w aparacie ruchu.  

Wspomaga utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz 

prawidłowego wykonywania sekwencji ruchowych.  

Wspomaga naukę nowych umiejętności ruchowych. 

Poprawia jakość centralnej stabilizacji ciała. 

 Wnioski 
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Pozwala na symetryczną stymulację a także na wyrównywanie 

napięć  mięśniowych.  

 Jest  dobrym narzędziem w rękach  przygotowanych 

fizjoterapeutów w trakcie indywidualnej terapii dzieci z deficytami 

neurologicznymi. 

Może okazać się niezastąpionym wspomaganiem podczas terapii 

neurorozwojowej NDT-Bobath na sali gimnastycznej, a także  

w czasie hipoterapii neurofizjologicznej.  

 

 Wnioski 
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Z powodzeniem orteza może być wykorzystywana w terapii 

integracji sensorycznej w przypadkach deficytów i zaburzeń 

układu proprioceptywnego, przedsionkowego oraz 

obniżonego napięcia posturalnego.  

Terapię przebiegającą z zastosowaniem dynamicznej ortezy 

"Dunag 02" od początku do końca prowadzi terapeuta i to on 

jest odpowiedzialny za jej przebieg. 

 

 

  Wnioski 
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Dziękuje za uwagę  
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