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LIW CARE TECHNOLOGY 

• Przeciwdziałanie/korekcja deformacji układu kostno-stawowego

• Współdziałanie przy normalizacji napięcia mięśniowego

• Zapewnienie pionizacji

• Ułatwienie/umożliwienie lokomocji

• Poprawa postawy podczas chodzenia i w wyproście

• Ułatwienie/umożliwienie wykonywania czynności życia 
codziennego

• Utrwalenie osiągniętych postępów terapeutycznych

Cele stosowania zaopatrzenia ortopedycznego

u dzieci niepełnosprawnych



STAW BIODROWY

(łac. articulatio coxae, ang. 
hip) - staw kulisty 
tworzony przez głowę 
kości udowej oraz 
panewkę stawu 
biodrowego kości 
miednicznej.



STAW BIODROWY

• Staw kulisty panewkowy o 
trzech stopniach swobody.

• Jeden z najbardziej 
eksploatowanych stawów 
nośnych. 

• Budowa części kostnych, 
silne mięśnie i więzadła → 
doskonałe przystosowanie 
do przenoszenia dużych 
obciążeń 
statycznodynamicznych



STAW BIODROWY
• Uczestniczy w przekazywaniu 

obciążeń z kręgosłupa 
lędźwiowego, poprzez 
miednicę do kończyn dolnych. 

• Obciążenia są przekazywane 
w warunkach bardzo 
złożonego ruchu.

• Skomplikowane kształty 
elementów kostnych 
miednicy są doskonale 
dopasowane do przenoszenia 
obciążeń



STAW BIODROWY
Zdaniem wielu autorów podstawowe 
znaczenie w obciążeniu stawu 
biodrowego mają:  
• Mięśnie pośladkowe (gluteus), 

zwłaszcza dla obciążeń boczno-
przyśrodkowego zginania, 

• Mięsień dwugłowy uda, mający 
istotne znaczenie dla oddziaływań 
przednio-tylnych, 

• Pasmo biodrowo-piszczelowe 
odwodzicieli 

• Pasmo odwodzicieli, ma większe 
znaczenie w obciążaniu kości 
udowej niż pasmo przywodzicieli 

• Grupy mięśni rotatorów wywołują 
momenty skręcające kość udową.



Ruchy zachodzące w miednicy



Ustawienie miednicy

• Przodopochylenie miednicy

• Tyłopochylenie miednicy

• Rotacja przednia

• Rotacja tylna

• Skośne ustawienie



GMFCS



Prognozowanie prawdopodobieństwa zwichnięcia stawu biodrowego na 
podstawie zdolności antygrawitacyjnych

▪ Deformacja narządu ruchu jest konsekwencją 
nieprawidłowej rekrutacji mięśni do stabilizacji 
ciała w polu grawitacyjnym

▪ Obserwuje się zależność pomiędzy zdolnością 
rozwoju pozycji wertykalnej (pionowej), a 
stopniem deformacji narządu ruchu

▪ Im niższe zdolności antygrawitacyjne, tym 
wyższe zagrożenia deformacją 

GMFCS



Prognozowanie prawdopodobieństwa zwichnięcia stawu 
biodrowego na podstawie zdolności antygrawitacyjnych
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Procentowy udział deformacji 
stawów

Tetraplegia Diplegia Spastyczna hemiplegia



Zależność niestabilności stawu 
biodrowego od stanu funkcjonalnego 

pacjenta z MPD.



Zależność niestabilności stawu biodrowego od stanu 
funkcjonalnego pacjenta z MPD

Zagrożenie niestabilnością stawów biodrowych występuje głównie u 
pacjentów niechodzących !!!!
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Zależność niestabilności stawu biodrowego od stanu 
funkcjonalnego pacjenta z MPD.

Przedstawione statystyki implikują do wdrażania 
strategii pionizacyjnych w grupie dzieci nie 
rokujących na uzyskanie pozycji pionowej 
zgodnie z wiekiem chronologicznym, a nie 

rozwojowym. 
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Wiek początkowy rozwoju decentracji stawu 
biodrowego

0-4 lat 5-8 lat 9-12 lat 13 i więcej lat



Wiek początkowy rozwoju decentracji stawu 
biodrowego

Staw biodrowy narażony jest na 
działanie wzmożonego napięcia 
mięśni, a także na wadliwy 
kierunek działania wektorów sił 
– prowadzi to do 
zniekształcenia rosnącej 
panewki oraz proksymalnej 
części kości udowej.



Tkanki ulegają modelowaniu zgodnie 
z kierunkiem działania sił.

Prawo Wolfa – w systemach 
biologicznych (w tym tkankach 
miękkich i twardych) następuje 
deformacja zgodnie z 
kierunkiem wywieranych sił.

Wszelkie zmiany 
w funkcjonowaniu kości 
powodują dostosowawcze 
zmiany jej struktury. 



Tkanki ulegają modelowaniu zgodnie z 
kierunkiem działania sił.

Prawo Hooke’a stwierdza, że deformacja 
wynikająca z przeciążenia działa na ciało 
sprężyste proporcjonalnie do obciążenia 
przyłożonego do ciała. 

Tkanka podatna na odkształcenia zaabsorbuje 
lub dopasuje się do działającej na nią siły w 
granicach swej elastyczności. 

Jeśli działająca siła przekroczy możliwości 
adaptacyjne danej tkanki nastąpi uszkodzenie 
lub utrata możliwości kompensacyjnych 
prowadzące do deformacji.



Wszystkie tkanki narządu ruchu 
reagują na działające siły:
• Kompresyjne
• Trakcyjne
• Tnące
• Rotacyjne

Rodzaj i czas trwania siły będzie –
we wczesnym okresie wzrostu –
czynnikiem decydującym o jakości 
rozwoju tkanki.  

Siły działające na staw biodrowy



Wzrost kości reaguje na siły 
rotacyjne oddziałujące na płytki 
wzrostu.

Nieprawidłowe siły rotacyjne 
oddziałujące na płytki wzrostu 
powodują spiralny wzrost kości 
z dala od płytki.

Deformacja ta jest obserwowana 
w trzonach kręgów osób ze skoliozą 
oraz w przypadku podwichnięcia
stawu biodrowego.  

Siły działające na staw biodrowy



• Obciążenia stawu biodrowego 
stanowią złożony układ sił i 
momentów. 

• Obciążenia wynikające z masy ciała 
oraz wykonywanych czynności, 
przekazywane są przez miednicę na 
staw biodrowy. 

• Złożoność układów przekazywania 
obciążeń, powoduje, że odtworzenie 
pełnego schematu sił i momentów i 
ich wzajemnych reakcji jest w 
zasadzie niemożliwe.

Siły działające na staw biodrowy



• Na skutek działania nieprawidłowych sił na wzrastające tkanki 
dochodzi do rozwoju deformacji

• Naturalnym następstwem działania spastyki i braku równowagi 
w grupach mięśniowych na staw biodrowy jest postępujące 
boczne zwichnięcie stawu biodrowego.

• Zmiany prawidłowego rozkładu sił dźwigni podczas chodu w 
konsekwencji powodują powstanie tzw. Deformacji ramienia 
dźwigni – stwierdza się ją u dzieci z zaburzeniami 
neurologicznymi, u których na skutek wzrostu szkieletu w 
warunkach patologicznych rozkładu sił wew i zew powstają 
zaburzenia torsyjne ukł. kostno – stawowego. 

Siły działające na staw biodrowy



• Deformacje ramienia dźwigni są wynikiem ciągu wydarzeń 
biemechanicznych, których podstawą jest przemieszczanie 
ramion dźwigni wskutek deformacji kostnych bądź 
ułożeniowych.

• Wynikiem tego jest zmiana wartości i kierunku działania sił 
oraz ich momentów generowanych podczas ruchu –
zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Siły działające na staw biodrowy



ODWODZENIE W STAWIE 
BIODROWYM ≤ 30 

+ 
RADIOLOGICZNE OBJAWY 

NIESTABILNOŚCI 
= 

WSKAZANIE DO INTERWENCJI 
LECZNICZEJ

Rozwój patologicznych wzorców 
ruchowych



• Mechanizm dyslokacji polega 
na przewadze przywodzicieli i 
zginaczy stawu biodrowego 
nad odwodzicielami stawu 
biodrowego;

• Obserwuje się tendencję do 
ustawienia kończyn dolnych 
w zgięciu, przywiedzeniu i 
rotacji wewnętrznej.

Rozwój patologicznych wzorców 
ruchowych



• Tempo rozwoju 
patologicznych wzorców 
obliguje do wdrażania 
strategii wpływających na 
zachowanie równowagi 
napięcia wokół stawów.

• Znając czynniki wpływające 
na decentrację stawów 
biodrowych możemy 
stosować profilaktykę od 
najwcześniejszego okresu 
rozwojowego.

Rozwój patologicznych wzorców ruchowych



Podwichnięty #         Niestabilny 
staw biodrowy                 staw biodrowy

Ocena radiologiczna



Jedynym z parametrów antropologicznych różnicującym panewkę 
zwichniętego stawu biodrowego od prawidłowej jest jej orientacja w 
przestrzeni. 
• „pokrycie” głowy kości udowej 
• orientacja panewki stawu biodrowego w przestrzeni – współczynnik 

panewkowy 
• kształt bliższego końca kości udowej – kąt antetorsji i kąt szyjkowo –

trzonowy 

Ocena radiologiczna



Współczynnik Reimersa –
parametr oceny RTG stawów 
biodrowych u dzieci z 
niedowładami spastycznymi 
określający relację głowy kości 
udowej do panewki stawu 
biodrowego. Wyraża się 
stosunkiem (%) części głowy 
kości udowej niepokrytej 
kostnym stropem panewki 
stawu biodrowego, do całego 
wymiaru poprzecznego głowy 
kości udowej. 

Współczynnik migracji głowy kości udowej 
Reimersa !



Współczynnik Reimersa (WM)

WM = AB / AC x 100%

A – zewnętrzny brzeg głowy 
kości udowej
B – zewnętrzny brzeg stropu 
panewki
C – przyśrodkowy brzeg głowy 
kości udowej

Współczynnik migracji głowy kości udowej 
Reimersa !



Współczynnik Reimersa (WM)

Współczynnik migracji głowy kości udowej 
Reimersa !

Stopień stabilności Wartość współczynnika 
migracji (%)

Prawidłowy 0 – 20

Zagrożone 
podwichnięciem

21 – 33

Podwichnięcie 34 – 99

Zwichnięcie 100

Do 4r.ż. głowa kości udowej powinna być w całości 
pokryta panewką stawu biodrowego (dopuszczalne 
jest boczne wysunięcie głowy kości udowej 
nieprzekraczające 20%) 



Współczynnik migracji głowy kości udowej 
Reimersa !

Stopień stabilności Wartość
współczynnika 
migracji (%)

Prawidłowy 0 – 20

Zagrożone 
podwichnięciem

21 – 33

Podwichnięcie 34 – 99

Zwichnięcie 100



Pozycje w jakich powinno być wykonywane 
zdjęcie RTG



PIONIZACJA



➢ zwiększa stabilizację bioder (60minut dziennie od 60
stopni w obustronnym odwiedzeniu kkd);

➢ zwiększa zakres ruchu w stawach biodrowych,
kolanowych i skokowych (45-60minut dziennie);

➢ poprawia pasaż jelitowy;

➢ obniża spastyczność w stawie skokowym (30/45 minut
dziennie).

(Pediatr Phys Ther 2013;25:232–247)

Pionizacja przez 5 dni w tygodniu…



Pionizowanie przez minimum 40 minut 3 do 4 razy w tygodniu:

➢ wpływa na zmniejszenie obrzęków nóg oraz stóp;

➢ zmniejsza bóle głowy;

➢ poprawia rytm i tor oddychania.

Regularnie stosowana pionizacja znacznie poprawia ukrwienie

narządów u człowieka.

Funkcjonowanie układu krwionośnego            
i układu oddechowego …



Pionizacja :

➢ zwiększa zakres ruchu mięśni kulszowo-goleniowych;

➢ zwiększa ruchomość w stawach kolanowych;

➢ Zmniejsza ryzyko przykurczu kolan;

➢ zwiększa w statyce i dynamice ruchomość w stawach skokowych.

Stosowana u dzieci od 14-go miesiąca życia zwiększała zakres ruchu 

w stawach biodrowych.

Układ nerwowo-mięśniowy i funkcje 
związane z ruchem …



Program pionizacji można bezpiecznie rozpoczynać w wieku 9-10 

miesiąca życia.

➢ pionizacja przez minimum 45-60 minut dziennie;

➢ w celu zwiększenia zakresu ruchów w biodrach, kolanach i stawach 

skokowych pionizowanie przez minimum 60 minut dziennie;

➢ w celu zwiększenia zakresu ruchu odwodzenia należy zapewnić 60 stopni 

całkowitego odwiedzenia w stawach biodrowych;  

➢ należy zabezpieczyć prawidłową, biomechaniczną liniowość w obrębie 

kolan, stawów skokowych i stóp;

Zalecane postępowanie …



Dzieci z umiarkowanym lub ciężkim opóźnieniem motorycznym

należy pionizować od ok. 9-10 miesiąca życia

Wiek rozpoczynania pionizowania w/w dzieci w pionizatorze

wynika z wiedzy dotyczącej dzieci prawidłowo rozwijających

się, które zaczynają samodzielnie podciągać się do stania pomiędzy

8 a 12 miesiącem życia

Struktury kostne odpowiedzialne za 
stabilizację stawu biodrowego (ICF s75001)



Pionizację należy przerwać w przypadku wystąpienia bólu. W

przypadku nieprawidłowej anatomii stawu pionizator regulujemy

indywidualnie.

Wszystkie urządzenia należy co najmniej raz na 6 miesięcy

dopasować do pacjenta.

Struktury kostne odpowiedzialne za stabilizację 

stawu biodrowego (ICF s75001) …



• 0 stopni – obciążanie 0%

• Do 30 stopni – obciążenie 50%

• Do 60 stopni – obciążenie 87%

• Do 80 stopni – obciążenie 98,4%

• Do 90 stopni – obciążenie 100%

Kąty pochylenia pionizatora, a obciążenie kośćca



Deformacja w stawie skokowym



➢ pionizacja w odwiedzeniu jest szczególnie ważna w przypadku

zagrożonych bioder u dzieci z MPD;

➢ odwiedzenie 30-60 stopni;

➢ jeśli dziecko pionizowane jest w ortezach, należy zwrócić

uwagę na ustawienie stopy tak, by nie dochodziło do

negatywnego wpływu na kolano;

➢ podłoże musi zmieniać kąt taki jak stopa.



Prawidłowa pionizacja w odwiedzeniu

Wprowadzamy od razu, kiedy mamy do czynienia ze 
wzorcem skrzyżowania kkd.

Optymalne odwiedzenie to pomiędzy 30, a 60 stopni.


