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Realizujemy wnioski 
w ramach

ZAPRASZAMY
NA BEZPŁATNE KONSULTACJE



WSTĘP

O NAS

ORTOPUNKT zapewnia kompleksowe wsparcie po 
amputacjach. Nasz zespół techników oraz 
fizjoterapeutów pomaga pacjentom odzyskać 
sprawność i wiarę w siebie.

Naszą misją jest dostarczenie zaopatrzenia, 
które pozwoli Ci funkcjonować na wybranym 
poziomie. Wykonujemy protezy na wszystkich 
poziomach amputacji kończyny dolnej i górnej 
przy wykorzystaniu najnowocześniejszych 
rozwiązań technologicznych – od podstawowej 
lekkiej konstrukcji po w pełni funkcjonalną 
protezę.

Rozumiemy trudności, jakie napotyka osoba 
niepełnosprawna każdego dnia i pomagamy jej 
odzyskać odpowiedni komfort życia tak szybko, 
jak to możliwe.
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MISTRZ TECHNIKI ORTOPEDYCZNEJ
(WŁAŚCICIEL)



Amputacja jest to całkowita lub częściowa utrata kończyny, poprzez wykonanie ope-

racji chirurgicznej. Tego typu zabieg jest ostatecznością, kiedy nie ma możliwości wy-

leczenia kończyny i zagrożone jest życie pacjenta.  Utrata kończyny wpływa również 

na aspekt psychologiczny, ponieważ jest to pewnego typu trauma. Amputacja to nie 

tylko utrata części ciała ale także ograniczenie aktywności ruchowej oraz obniżenie 

poczucia własnej wartości. Akceptacja siebie po utracie kończyny to złożony proces, 

w którym ważną rolę odgrywa rodzina, psycholog ale również protetyk.

Amputacje przeprowadza się na różnych poziomach. Ważne jest miejsce, w którym 

nastąpi przecięcie kości. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ decyduje o sprawno-

ści, sile i ruchomości kikuta. Znacząco wpływa na dobór protezy.
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Poziomy amputacji kończyny dolnej

Amputacja 
stopy

Amputacja
podudzia

orto-punkt.pl

zaburzenia krążenia (miażdżyca)
cukrzyca
szybko rozprzestrzeniające się infekcje
wypadki
nowotwory
wrodzone wady kończyn

AMPUTACJA

Główne przyczyny amputacji:

Wyłuszczenie
w

stawie kolanowym

Amputacja
uda

Wyłuszczenie
w

stawie biodrowym

WSTĘP



W pierwszych tygodniach po amputacji kluczową sprawą jest zadbanie o 

kikut, ponieważ ta część ciała będzie łączyła się z lejem protezowym. Pielęgnacja 

kikuta w postaci bandażowania, hartowania, ćwiczeń przeciw przykurczom umożliwi 

w przyszłości jak najlepsze zaopatrzenie w protezę. 

Kompresja stosowana jest po wygojeniu się rany i ma na celu zmniejszenie obrzęku 

oraz uformowanie kikuta. Ma to ogromne znaczenie w dopasowaniu protezy i jak 

najszybszym zaopatrzeniu pacjenta w protezę. Terapia uciskowa wpływa na prawi-

dłowe krążenie krwi w kikucie, co skutkuje mniejszym bólem oraz szybszym 

gojeniem się blizny.

OD OPERACJI 
DO PROTEZY
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KOMPRESJA
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• Przy zaburzeniach czucia należy kontrolować kikut
• Kompresja nie może powodować bólu
• Największy ucisk na szczycie kikuta

Zobacz video
SCAN



Pozycje ułożeniowe zapobiegają powstawaniu przykurczy mięśniowych w stawach w 
okresie pooperacyjnym. Po amputacji, naturalnym odruchem kikuta jest ustawienie 
w pozycjach zmniejszających dolegliwości bólowe. Niestety te pozycje sprzyjają 
przykurczom, które w późniejszym okresie utrudniają wykonanie i korzystanie z 
protezy. Przykurcz powstaje poprzez skrócenie mięśni i powoduje zmniejszenie 
ruchomości w stawach. 

TERAPIA UŁOŻENIOWA
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OD OPERACJI DO PROTEZY

Amputacja w obębie uda - może dojść do przykurczu zgięciowego oraz odwiedzo-
niowego w stawie biodrowym. 

Amputacja w obrębie podudzia - może dojść do przykurczu zgięciowego w stawie 
kolanowym. 

Unikaj:
      pozycji zgięciowych oraz odwiedzenia w stawie biodrowym
      nie podkładaj żadnych przedmiotów pod udo

Unikaj:
       pozycji zgięciowych w stawie kolanowym
       nie podkładaj żadnych przedmiotów pod kolano

       W czasie wypoczynku staraj się nie używać w leżeniu na plecach - wałków - klinów - 
poduszek oraz utrzymywać  kikuta w pozycji zgięciowej, ponieważ to znacznie
utrudni stawianie pierwszych kroków.



Po operacji rana będzie goiła się i z czasem powstanie blizna. Ważne aby w tym czasie 
zadbać o odpowiednią higienę kikuta, ponieważ to miejsce po zaprotezowaniu 
będzie przylegało do protezy. Hartowanie to proces polegający na zmniejszaniu 
wrażliwości tkanek na bodźce mechaniczne. Powinniśmy to rozpocząć w momencie, 
kiedy rana się zagoi. W miarę przyzwyczajania się tkanek należy zwiększać inten-
sywność. Czynności należy wykonywać codziennie - regularnie. Nie należy przekra-
czać progu bólowego.

Metody hartowania:

Czucie fantomowe są to mylnie interpetowane przez mózg doznania czuciowe 
amputowanej części ciała. Pacjent ma wrażenie istnienia utraconej kończyny, odczu-
wając to w postaci swędzenia, mrowienia czy nawet ruchów. 
Bóle fantomowe są to natomiast doznania bólowe amputowanej części ciała. Czucie 
jak i bóle fantomowe występują w pierwszym okresie po amputacji i z biegiem czasu 
powinny ustępować.

głaskanie, dotykanie
naprzemienne prysznice zimno-cieplne
masaż dłońmi, rozcieranie, ugniatanie - od szczytu kikuta ku górze
pocieranie ręcznikiem, szczotkowanie miękkim włosiem
obciążanie osiowe - obciążanie szczytu kikuta w pionowej pozycji na krześle,
                                     taborecie

HARTOWANIE

CZUCIE I BÓL FANTOMOWY
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OD OPERACJI DO PROTEZY



Celem rehabilitacji po amputacji jest pomoc pacjentowi w powrocie do możliwie 
najwyższego poziomu funkcjonowania i niezależności, przy jednoczesnej poprawie 
jakości życia -fizycznego, emocjonalnego i społecznego.
Program rehabilitacji jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. Warun-
kiem powodzenia jest aktywne zaangażowanie zarówno pacjenta jak i rodziny.

Wczesna rehabilitacja (szpitalna) rozpoczyna się już w pierwszych dniach po operacji 
w szpitalu (1-7 dni). Polega ona na wykonywaniu:

Ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia przeciwzakrzepowe

Ćwiczenia ruchowe kończyn i tułowia utrzymujące prawidłowy zakres ruchu w 
stawie

zginaj w zdrowej nodze stopę grzbietowo i podeszwowo

wykonuj ruchy okrężne w jednym kierunku i przeciwnym

uginaj zdrową nogę w kolanie

REHABILITACJA
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OD OPERACJI DO PROTEZY

Nie należy zapominać o ćwiczeniach górnych partii 
ciała, ponieważ są kluczowe w początkowym 
poruszaniu się o kulach.

10 POWTÓRZEŃ
3 RAZY DZIENNIE

OD OPERACJI DO PROTEZY



ĆWICZENIA PO AMPUTACJI NA POZIOMIE UDA

DOCISKANIE KIKUTEM PIŁKI (RĘCZNIKA)
·  połóż się na plecach

·  podłóż pod kikut piłkę (ręcznik)

·  dociśnij kikut do podłoża przez

    5 sekund, a następnie 10 sekund odpocznij

UNOSZENIE MIEDNICY
·  połóż się na plecach

·  zdrową nogę zegnij w kolanie

·  napnij pośladki i unieś miednicę do góry wraz z wyprostowanym kikutem

   przytrzymując 5 sekund, a następnie 10 sekund odpocznij
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Zobacz video

Zobacz video

OD OPERACJI DO PROTEZY

SCAN

SCAN

Każde z ćwiczeń wykonaj 
10 razy w 2-3 seriach 
z 30 minutową przerwą między seriami



UNOSZENIE KIKUTA W TYŁ
·  połóż się na brzuchu

·  unieś kikut do góry przytrzymując

    5 sekund, a następnie 10 sekund odpocznij

DOCISKANIE UDAMI PIŁKI (RĘCZNIKA)
·  połóż się na plecach lub po stronie zdrowej nogi

·  ściśnij udami piłkę (ręcznik) przytrzymując 

   5 sekund, a następnie 10 sekund odpocznij

orto-punkt.pl

*Warto poszerzyć swój zestaw ćwiczeń o ćwiczenia ogólne, wzmacniające inne partie ciała. 

  Z czasem powinno się ćwiczyć również drugą stronę ciała.
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Nie wstrzymuj oddechu podczas 
ćwiczeń

-
zachowaj rytmiczny oddech

Zobacz video

Zobacz video

OD OPERACJI DO PROTEZY

SCAN

SCAN



ĆWICZENIA PO AMPUTACJI NA POZIOMIE PODUDZIA

UNOSZENIE KIKUTA W TYŁ
·  połóż się na brzuchu

·  unieś kikut do góry przytrzymując

   5 sekund, a następnie 10 sekund odpocznij

·  połóż się na plecach lub po stronie zdrowej nogi

·  ściśnij udami piłkę (ręcznik) przytrzymując 

   5 sekund, a następnie 10 sekund odpocznij

OD OPERACJI DO PROTEZY
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Każde z ćwiczeń wykonaj 
10 razy w 2-3 seriach 
z 30 minutową przerwą między seriami

Zobacz video

DOCISKANIE UDAMI PIŁKI (RĘCZNIKA)

Zobacz video
SCAN

SCAN



UNOSZENIE MIEDNICY

PROSTOWANIE KIKUTA

OD OPERACJI DO PROTEZY

·  połóż się na plecach

·  zdrową nogę zegnij w kolanie

·  unieś miednicę do góry wraz z wyprostowanym kikutem przytrzymując 

   5 sekund, a następnie 10 sekund odpocznij

·  usiądź na krześle, wyprostuj plecy

·  prostuj kikut napinając mięśnie 5 sekund, a następnie 10 sekund odpocznij

·  trudniejsza wersja - przymocuj taśmę do ćwiczeń do szczytu kikuta i do nogi od

    krzesła - wykonując ten sam ruch
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Nie wstrzymuj oddechu podczas 
ćwiczeń

-
zachowaj rytmiczny oddech

Zobacz video

Zobacz video
SCAN

SCAN
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Realizujemy wnioski 
w ramach partner sekcji
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KOMPRESJAGdy rana po amputacji zaczyna się goić to czas, aby skontaktować się z protetykiem. 
Dobór protezy to kwestia indywidualna. Nie ma rozwiązań uniwersalnych. 
Na pierwszym spotkaniu protetyk oceni Twoją siłę i mobilność oraz wysłucha 
Twoich potrzeb i celów. Na podstawie wywiadu zaproponuje odpowiednie rozwiąza-
nia protetyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb. Jednym z najważniej-
szych elementów jest lej. Odpowiednie jego dopasowanie decyduje o komforcie i 
funkcjonalności użytkowania protezy.

ZAOPATRZENIE
PROTETYCZNE

Czynniki wpływające na dobór protezy:
wiek
poziom mobilności
ogólny stan zdrowia
cele i oczekiwania pacjenta

Jak powinien być przygotowany kikut do zaprotezowania:
kształt stożka

zahartowany

brak ran

KONSULTACJA

01

Konsultacja

02

Pobranie
miary

03

Proteza

04

Dopasowanie 
protezy

05

Rehabilitacja
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LEJ PROTEZOWY - element protezy, który łączy 
kikut z protezą. Wykonywany jest indywidualnie 
aby zapewnić odpowiednie dopasowanie i 
komfort użytkowania protezy.

PRZEGUB KOLANOWY - jest to sztuczne 
kolano, które ma zastapić funkcjonalność kolana 
fizjologicznego. Występują kolana mechaniczne 
lub elektroniczne z wbudowanym mikroproceso-
rem. Wybór odpowiedniego przegubu kolanowe-
go jest związany z mobilnością danego pacjenta 
po amputacji. Głównym celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa, stabilności i naturalnego ruchu 
podczas chodzenia.

ADAPTERY ŁĄCZĄCE - są  to komponenty 
łączące elementy takie jak stopa, przegub 
kolanowy, lej protezowy.

STOPA PROTEZOWA - jest to sztuczna stopa 
zastępująca stopę fizjologiczną. Dobierana jest 
do indywidualnych potrzeb pacjenta (mobilno-
ści). Wpływa głównie na aspekt biomechaniczny 
poruszania się przy pomocy protezy.

LINER - rodzaj skarpety nakładany bezpośred-
nio na kikuta. Pełni rolę miękkiego wyścielenia 
między kikutem, a twardym lejem protezowym. 
Pomaga zamocować protezę do ciała, zapewnia-
jąc skuteczne zawieszenie.

Na kolejnym spotkaniu protetyk  
pobierze dokładne pomiary ciała 
oraz wykona odlew gipsowy, 
aby wykonać protezę. Jednym 
z najważniejszych elementów 
jest lej. Odpowiednie jego dopa-
sowanie decyduje o komforcie 
i funkcjonalności użytkowania 
protezy.

BUDOWA PROTEZY

POBRANIE MIARY
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LINER

LEJ PROTEZOWY

PRZEGUB KOLANOWY

ADAPTERY ŁĄCZĄCE

STOPA PROTEZOWA

ZAOPATRZENIE PROTETYCZNE



Proteza tymczasowa jest to pierwsza proteza, 
która zostanie wykonana po amputacji. Służy do 
stawiania pierwszych kroków, hartowania oraz 
formowania kikuta. Kikut podczas chodzenia oraz 
kompresji leja protezowego zaczyna zmniejszać 
obwody. Na tym etapie ważna jest współpraca 
pacjenta z protetykiem. Należy informować o 
odcuciach w protezie. 

Kiedy objętość kikuta przestanie się zmniejszać i 
pacjent osiągnie stały poziom aktywności można 
wykonać protezę ostateczną. 

Celem rehabilitacji po zaprotezowaniu jest przygotowanie pacjenta do możliwie 
najlepszego funkcjonowania w życiu codziennym. Profesjonalne wsparcie fizjotera-
peutyczne pomaga nauczyć się korzystać z protezy oraz wyeliminować nieprawidło-
we nawyki.

Etapy:

DOPASOWANIE PROTEZY

REHABILITACJA PO ZAPROTEZOWANIU

Na następnym spotkaniu protetyk dopasowuje wykonaną protezę. Dostosowuje 
odpowiednią długość oraz ustawienie poszczególnych elementów. Uczy zakładać i 
zdejmować protezę oraz stawiać pierwsze kroki.

01 Nauka posługiwania się protezą (zakładanie, zdejmowanie)

Nauka wstawania i siadania02

Chodzenie przy barierkach (balkoniku) - utrzymanie równowagi03

Chodzenie samodzielne (bez podpórek)04

Ćwiczenia wzmacniające i chodzenie po nierównym terenie05
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ZAOPATRZENIE PROTETYCZNE

Zobacz video
SCAN



FORMALNOŚCI

Pacjent może starać się o dofinansowanie co 3 lata. 
W tym okresie przysługuje mu również jednorazowa wymiana leja protezowego.

Dodatkowe możliwości dofinansowania:
MOPR / PCPR

Program „Aktywny Samorząd”

Fundacje

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Po otrzymaniu skierowania 
od lekarza rodzinnego,
udaj się do specjalisty

(ortopeda/chirurg),
aby otrzymać zlecenie na 

protezę.

Udaj się do pracowni 
protetycznej wraz ze 

zleceniem. 
Pomagamy w weryfikacji 

dokumentów.
Zapraszamy na konsultacje.

Wykonanie 
i

 odbiór protezy.

JAK UZYSKAĆ PROTEZĘ?

01 02 03

Więcej na naszej stronie -

orto-punkt.pl 17

Osoby posiadające
Znaczny Stopień Niepełnosprawności
mogą ubiegać się o refundacje przed upływem 3 lat.

SCAN



Program Aktywny Samorząd skierowany jest dla osób z niepełnosprawnościami, 

którego celem jest usunięcie lub ograniczenie barier uczestnictwa w życiu społecz-

nym i zawodowym. Realizacją programu zajmuje się Państwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych. Ważne jest aby osoba ubiegająca się o dofinansowanie 

była aktywna zawodowo lub w wieku aktywności zawodowej i posiadała orzecze-
nie o niepełnosprawności.
W ramach tego programu pacjenci mogą starać się o dofinansowanie do zakupu 

nowej protezy lub modyfikacji.

PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz MOPR (Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie) to kolejna możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu prote-
zy. W celu uzyskania takiego dofinansowania należy skontaktować sie z firmą prote-
tyczną, aby skompletować niezbędne dokumenty.
Zebrane dokumenty należy złożyć w lokalnych placówkach PCPR lub MOPR
w zależności od miejsca zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dofinansowanie

Orzeczenie o niepełnosprawności

Ksero-kopia wniosku NFZ potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez firmę protetyczną

Faktura pro-forma z firmy protetycznej, w której wykonywana będzie proteza

Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 150% kwoty refundacji NFZ.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o dofinansowanie

Orzeczenie o niepełnosprawności

Zaświadczenie od lekarza specjalisty

Faktura pro-forma na wykonanie protezy z dwóch firm protetycznych

Specyfikacja wraz z kosztorysem z dwóch firm protetycznych

PCPR/MOPR

AKTYWNY SAMORZĄD

Dokumenty można składać w lokalnych placówkach PCPR / MOPS lub za pomocą 
internetowego systemu SOW.

Więcej na naszej stronie -

Więcej na naszej stronie -
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FORMALNOŚCI



KWOTY DOFINANSOWANIA

KOD NFZ
NAZWA WYROBU

MEDYCZNEGO
KWOTA

REFUNDACJI

MAKSYMALNE 
DOFINANSOWANIE

PCPR/MOPR
SUMA

B.004 PROTEZA TYMCZASOWA
PODUDZIA

900 zł 1 350 zł 2 250 zł

B.006 PROTEZA OSTATECZNA 
MODULARNA PODUDZIA

4 500 zł 6 750 zł 11 250 zł

B.010 WYMIANA LEJA W PROTEZIE
OSTATECZNEJ PODUDZIA

1 500 zł 2 250 zł 3 750 zł

C.012 PROTEZA TYMCZASOWA
UDA

1 600 zł 2 400 zł 4 000 zł

C.014 PROTEZA OSTATECZNA
MODULARNA UDA

5 500 zł 8 250 zł 13 750 zł

C.017 WYMIANIA LEJA W PROTEZIE
 OSTATECZNEJ UDA

2 000 zł 3 000 zł 5 000 zł

D.019
PROTEZA OSTATECZNA

MODULARNA Z KOSZEM BIODROWYM
PO WYŁUSZCZENIUW BIODRZE

7 500 zł 11 250 zł 18 750 zł

D.020
WYMIANA KOSZA BIODROWEGO

PO WYŁUSZCZENIU
W STAWIE BIODROWYM

2 000 zł 3 000 zł 5 000 zł

P.107
POŃCZOCHA KIKUTOWA 

(PO AMPUTACJI W OBRĘBIE PODUDZIA) 240 zł 360 zł 600 zł

P.108
POŃCZOCHA KIKUTOWA

(PO AMPUTACJI W OBRĘBIE UDA) 240 zł 360 zł 600 zł
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FORMALNOŚCI

+48 664 380 855



NOTATKI





Piotrkowice 61
64-020 Czempiń
tel. 664 380 855

PRACOWNIA CZEMPIŃ

ortopunktPL OrtoPunktortopunktPL

www.orto-punkt.pl
partner sekcji
AMP Futbol


