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Wraz z rozwojem druku 3D pojawiają się próby stworzenia
protezy dłoni, w oparciu o tę technologię. Kluczem dla opracowywanych rozwiązań jest dostosowanie do potrzeb użytkowników poprzez parametryzację i personalizację.

With the development of 3D printing, there are attempts to create
a hand prosthesis based on this technology. The key to the solutions
being developed is to adapt to the needs of users through parameterization and personalization.

Połączenie druku 3D, elektroniki, rozwiązań open source,
kreatywnego kodowania i projektowania algorytmicznego,
w oparciu o metody User Centered Design, pozwala na stworzenie nowych rodzajów rozwiązań. Zaspokajają one indywidualne potrzeby, związane z codziennym funkcjonowaniem,
uprawianiem sportów czy z zainteresowaniami. Mogą stać się
elementem wizerunku oraz środkiem wyrazu.

The combination of 3D printing, electronics, open source solutions,
creative coding and algorithmic design, based on User Centered
Design methods, is clearing a path for new solutions. They allow
you to provide for individual needs, such as those related to daily
tasks, sports or hobbies; which can become part of, or most of the
entire expression.

Wystawa prezentuje pierwszy etap projektu myhand, mający
na celu rozwinięcie systemu drukowanych 3D protez parametrycznych, które posiadają cechy rozwiązań dostępnych dziś
na rynku, a przede wszystkim stawiają sobie za cel zaspokajanie bardzo nietypowych potrzeb użytkowników. Ma je cechować przystępność cenowa.
W ramach wystawy zaprezentujemy również wybrane z istniejących problemów i rozwiązań w obszarze protetyki.

The exhibition presents the project myhand, aimed at developing
a system of printed 3D parametric prostheses which combine the
some of the features of what’s available in the market today with
the very unusual needs of their users, with the additional goal of
being affordable.
As part of the exhibition, we will also present specific problems and
solutions in the field of prosthetics.

„”

“”

„Osoby po amputacji pamiętają, jak było z ręką, jak się nią
działało i dążą do tego, żeby odwrócić amputację. Rodzice
dzieci z wadami wrodzonymi przywożą protezy na spotkania,
a dzieci i tak biegają bez nich”.

“People after an amputation remember how it was to have a hand,
how it worked, and they strive to „reverse the amputation”. Parents
of children with congenital malformations bring prostheses (to the
assemblies), but children run around without them anyway”.

„Syn marzy o tym, by ludzie tak na niego nie zwracali uwagi.
Wychodzi na narty biegowe i słyszę uwagi:
— Jak dziecko może z jednym kijkiem jeździć? To niebezpieczne. Ojciec ma dwa, a syn jeden.
— Był taki jeden starszy pan, zawsze zwracał synowi uwagę,
że na biegówkach biega się z dwoma kijkami. Więc mu wreszcie powiedziałam, że syn nie ma dłoni. A on na to:
— To protezę trzeba zrobić i przyczepić kijek”.

“Our son wishes that people would stop paying so much attention to
him. He goes out cross-country skiing and he hears comments like:
-How can a child have just one pole? It’s dangerous. The father uses
two, and the son only one…
-There was an old man, he always told our son that he should be
using two poles when skiing. So I finally told him that the son had
no hand. And he responded:
— So you should get him a prosthesis and attach it to the pole”.

„Dla rodziców to szok i za wszelką cenę chcą przywrócić
sprawność, odzyskać rękę. Szukają rozpaczliwie rozwiązań
wszędzie, gdzie się da. Najpierw Polska, potem Europa, potem
świat. Ja chciałam, żeby syn miał dłoń. Dopiero jeden lekarz
nam powiedział, żeby w końcu skończyć te poszukiwania i nauczyć się z tym żyć. Była opcja, żeby odtworzyć dłoń operacyjnie z palców stóp. Ale jak taką decyzję podjąć za dziecko?
Przecież to ciało dziecka. A potem, jak dziecko rośnie, czeka je
bolesne wydłużanie tych nowych palców i inne zabiegi”.

“For parents it is a shock and they want to restore a hand to their
child by all means. They desperately seek solutions. First in Poland,
then in Europe, and finally around the world. I wanted my son to
have a hand. Until one doctor told us to stop this search and learn
how to live without it instead. There was an option that we would
recreate the hand operationally — from the toes. But how to make
such a decision for a child? It’s the child’s body. And then, as the
child grows, they have togo through the painful lengthening of the
new fingers and through other treatments”.

„”

“”

„Znam kobietę, która ma pretensje do rodziców, że nie dali jej
wolności, możliwości funkcjonowania z protezą lub bez. Bez
protezy według rodziców była niekompletna. Teraz z koleżanką
wspierają się i nawzajem uczą wychodzić z domu bez protezy,
ciesząc się jak dzieci. Powiedziała mi kiedyś:
— Jak pierwszy raz szłam ulicą bez ręki, płakałam”.

“I know one woman who has a grudge against her parents that they
did not give her the freedom to function with or without a prosthesis.
According to her parents, without a prosthesis, she was incomplete.
Now, with a friend, they support each other and go out for walks without a prosthesis, enjoying themselves like children. She told me once:
— When I walked the street without my hand for the first time, I cried”.

„Wolność wyboru mojego syna polegała na tym, że jak poszedł
do podstawówki, to chciał protezę, aby nie być „chłopcem bez
dłoni”. Mimo, że była za mała, to zaczął ją nosić. Przeszkodą
okazał się brak czucia. I przestał nosić”.

“Our son had to make a choice when he went to primary school. He
decided to use the prothesis, because he wanted to be called by his
name, not to be „the boy without a hand”. Although it was too small,
he began to wear it. The problem for him was the he could not feel
it. It put him off and he stopped using it”.

„Gaja Kuroń organizowała warsztaty, a syn uwielbia gotować. Wziął udział, chętnie go przyjęto. Na pytanie, jak było,
odpowiedział:
— Coś by mi się przydało do oddzielenia żółtka”.

“Gaja Kuroń organised workshops, and the son loves to cook. He applied
and was willingly accepted. When we asked him how it was, he replied:
— It would be useful to have something for separating a yolk”.

„Temat protez jest zapalny, to rodzaj mikroagresji. Ludzie wysyłali mi filmiki protez, tak jakby mi kazali je nosić. Nie chcę
protezy. Nie mam kompleksów na tym punkcie”.

“In the street, I once saw parents raising money for a prosthesis for
a child. They were almost hysterical. I told them that they should
rather teach him how to live with this condition”.

„Nie można być niepełnosprawnym. Jeśli w filmie postać traci
rękę – od razu jej nową organizują, przyszywają itd. Ludzie nie
są oswojeni z niepełnosprawnością, to widok traumatyczny”.

“It’s not acceptable to be disabled. If the character loses his hand
in a film — a new one is immediately „arranged”. People are not
familiar with disability, it is a traumatic view”.

„”

“”

„Na targu kiedyś zwróciłam uwagę rodzicom, którzy zbierali pieniądze na protezę ręki dla dziecka. Rozhisteryzowani.
Powiedziałam im, że zamiast tego powinni nauczyć go, co
może robić przy warunkach, jakie ma”.
„Mam odczucie, że producenci protez rzadko kiedy biorą pod uwagę
realne potrzeby osób niepełnosprawnych — przynajmniej z taką niepełnosprawnością jak moja — tylko na siłę chcą równać do normy, za
którą uważają pełnosprawnych. (…) Bo wydaje mi się, że to jest indywidualne. Tak jak ja – jestem niepełnosprawna w ten sposób od urodzenia i czego się potrzebowałam nauczyć to się nauczyłam robić, mając
to co mam. A inne będą potrzeby osoby po nagłej amputacji. Potrzeby
osoby, która tak naprawdę musiała nauczyć się żyć na nowo”.
„Jeżeli chodzi o moje potrzeby, to szczerze mówiąc, mało która
proteza byłaby mi potrzebna do ich zaspokojenia. Bo wiele
rzeczy, których nie mogę zrobić w tej chwili, zrobię przy użyciu
paska, bloczka, rękawicy, podpórki. I nie potrzebuję do tego
protezy za dziesiątki tysięcy złotych”.
„Nie tęsknię za ręką, której nigdy nie miałam. Bardziej istotny
i bardziej utrudniający jest aspekt społeczny mojej niepełnosprawności. Jakiś technologiczny bajer nie sprawi, że nagle
zacznę być traktowana jak normalny obywatel w tym kraju”.

“I have a feeling that prothesis manufacturers rarely take into account the real needs of people with disabilities, at least with a disability like mine. They only want to equalize us with the standards
— which for them are the non-disabled. (…) It seems to me that it is
an individual thing. Just like me — I have been disabled in this way
since I was born and what I needed to learn, I learned. The needs
of a person after a sudden amputation, who really have to learn to
live anew, will be very different”.
“As for my needs, to be honest, I do not think a prostheses would
satisfy them. Most things I can do. If I cannot — I just use a belt,
a block, a glove or a prop. And I do not need a prosthesis for tens of
thousands of zloty”.
“I do not miss the hand I never had. The social aspect of my disability is more important and more difficult though. And let’s be honest, some technological gizmo will not make me of all sudden to be
treated like a normal citizen in this country”.
“The subject of prostheses is explosive, it’s a kind of (micro)aggression. People sent me videos with prosthetics, as if they wanted to
tell me that I should wear them. I do not want a prosthesis. I do not
have a problem with not wearing them”.

E NAB LE
—
początek dłoni
open source

Ruch entuzjastów drukowanych 3D protez dłoni open source
rozpoczął się od nietypowej współpracy: Ivana Owena – lalkarza z USA – z ojcem Liama – sześcioletniego chłopca z RPA.
Liam urodził się bez w pełni rozwiniętej dłoni. Owen natomiast
tworzył projekty dłoni kukiełek. Były wykonane z metalu i poruszane za pomocą delikatnego układu sznurków i żyłek. Ojciec
Liama zobaczył je w internecie i napisał do Owena z pytaniem,
czy ten mógłby stworzyć taką dłoń jako protezę dla jego syna.
Pierwsze wersje powstały w metalu i drewnie, ale szybko zaczęli
eksperymentować z drukiem 3D. Opisali swój pomysł w mailu
do Bre Pettisa, założyciela Makerbot, jednej z pierwszych firm
specjalizujących się w drukarkach 3D „na biurko” (desktop 3D
printing). Ten w odpowiedzi wysłał im dwie drukarki, zachęcając do prototypowania nowych rozwiązań. Pierwszy drukowany
3D model dla Liama powstał w grudniu 2012. Tak narodziło się
Enable – oddolny ruch twórców protez dłoni i przedramienia
open source. Enable skupia obecnie kilka tysięcy entuzjastów na
całym świecie. Na stronie dostępnych jest siedem wersji protez
dłoni, dwie protezy przedramienia, dwie o konkretnych funkcjach
oraz proteza pojedynczego palca. Powstają też lokalne inicjatywy realizujące projekty Enable w danym kraju, tak jak e-nable Polska. Ruch Enable zainspirował także niezależne zespoły
i projektantów do opracowywania innych protez open source
udostępnianych na całym świecie.

E NAB LE
—
the beginning of an
open source hand

The movement of enthusiasts of 3D printed, open source prostheses began with a peculiar cooperation: Ivan Owen – a puppeteer
from the USA and the father of Liam, a six-year-old boy from South
Africa. Liam was born without a fully-developed hand. Owen created hand designs for puppets. They were made of metal and moved
with a delicate arrangement of strings and veins. While browsing on
the internet, Liam’s father saw them and wrote to Owen asking if he
could create such a hand as a prosthesis for Liam. The first versions
were created in metal and wood, but soon they began to experiment with 3D printing. They described their idea in an email to Bre
Pettis, the founder of Makerbot, one of the first companies specializing in desktop 3d printing. He responded by sending them two
printers encouraging the prototyping of new solutions. The first 3D
printed model for Liam was created in December 2012. Enable was
born – a bottom-up movement of open source hand and forearm
prostheses. Enable now brings together several thousands of enthusiasts around the world. Seven versions of hand prostheses, two
forearm prostheses, two specific functions and a single finger prosthesis are available on the website. There are also local initiatives
implementing Enable projects in their respective countries, such as
e-nable Poland. The Enable movement also inspired independent
teams and designers to develop other open source prostheses and
make them available worldwide.

E NAB LE
—
Phoenix
Hand

Proteza dłoni Phoenix Hand to jeden z najwcześniejszych
i najbardziej popularnych modeli, oparty na funkcjonującym
stawie nadgarstkowym. Bazując na Phoenix Hand społeczność
Enable rozwinęła też Unlimbited Arm czyli protezę przedramienia dla osób, które mają sprawny staw łokciowy, ale nie
mają nadgarstka. Projekty są opracowane w różnych programach służących do projektowania 3D takich jak OpenScad
i Fusion 360. W większości modeli Enable poruszanie protezą
jest możliwe dzięki systemowi ściskanych i rozciąganych żyłek
i gumek, ale społeczność pracuje też nad rozwiązaniami zasilanymi elektroniką, które pozwolą na większe spektrum ruchu
i kontrolowanie każdego palca osobno.

The Phoenix Hand prosthesis is one of the earliest and most popular models, based on a functioning wrist joint. From the Phoenix
Hand, the Enable community also developed the Unlimbted Arm –
or forearm prosthesis for people who have a functional elbow joint
but do not have a wrist. The designs are developed in a variety of
environments for 3D design such as Open Scad and Fusion 360.
In most Enable models, the motion is possible thanks to a system
of squeezed and stretched monofilaments and bands. The community is also working on electronics-powered solutions that will allow
a wider spectrum of motion and to control each finger separately.

E NAB LE
—
Cyborg Beast

Cyborg Beast powstała w oparciu o opinie użytkowników,
a kształt dłoni oraz łącznika z kikutem jest naturalny i antropomorficzny. Pliki niezbędne do wydrukowania protezy są do
ściągnięcia w formatach Fusion 360, STEP i IGES. Cyborg
Beast, podobnie do Phoenix Hand, składa się z kilkudziesięciu
części, które drukuje się osobno, a następnie składa w oparciu
o dostępną instrukcję. Połączone elementy tworzą protezę,
której palce poruszają się dzięki ruchowi stawu nadgarstkowego. Części mocujące Phoenix Hand i Cyborg Beast na
nadgarstku są drukowane jako płaskie elementy, a następnie
termoformowane w niewielkiej temperaturze bezpośrednio na
ciele użytkownika, co ma zapewnić ich dobre dopasowanie.

The Cyborg Beast was developed through user feedback. The
shape of the hand and the connector with the stump is natural
and anthropomorphic. The files necessary to print the prosthesis
can be downloaded in the Fusion 360, STEP and IGES formats.
The Cyborg Beast, similar to the Phoenix Hand, consists of several
dozen parts, which are printed separately and then compiled based
on the online instructions available. The combined elements form
a prosthesis whose fingers move thanks to the movement of the
wrist joint. The Phoenix Hand and Cyborg Beast fixing parts on the
wrist are printed flat and then thermoformed at a low temperature
directly on the user’s body to ensure they fit well.

E NAB LE
—
Knick Finger

Proteza pojedynczego palca przeznaczona dla osób, którym brakuje jednego lub dwóch stawów w dowolnym palcu.
Projekt zapoczątkowany przez Nicka Brookinsa można spersonalizować w oprogramowaniu OpenScad. Przygotowując
protezę dla konkretnego użytkownika istotne jest ręczne dopasowanie przekrojów stawów oraz długości poszczególnych
segmentów palca, tak by korespondowały z resztą dłoni. Ruch
protezy palca jest możliwy dzięki naciągniętej żyłce i gumce,
które sięgają do nadgarstka.

The single-finger prosthesis is intended for users who lack one or
two joints in any finger. The project started by Nick Brookins can
be personalized in OpenScad software. When preparing a prosthesis for a particular user, it is important to adjust the joints and the
length of individual finger segments manually so that they correspond with the rest of the hand. Movement of the finger prosthesis
is possible thanks to a stretched cord and elastic rubber band that
reach to the wrist.

E NAB LE
—
Trumpet
Holder

Obok protez dłoni i przedramienia społeczność Enable rozwinęła też dwa rozwiązania przeznaczone dla konkretnych
funkcji, które pomagają w realizacji muzycznej pasji osobom
z jedną dłonią. Wśród nich znalazł się uchwyt na trąbkę oraz
do trzymania wiolonczeli. Uchwyt na trąbkę został opracowany przez Caitlyn Driver dla Karuny – chłopca, który urodził się bez palców jednej dłoni. Dzięki protezie open source
Karuna mógł zacząć uczyć się gry na trąbce w wieku 10 lat.
Społeczność Enable pracuje też nad innymi rozwiązaniami
o konkretnych funkcjach.

In addition to hand and forearm prostheses, the Enable community has also developed two solutions for specific functions that help
people with one hand to continue their musical passion. Among
them there is a trumpet holder and a grip for holding a cello. The
trumpet holder was developed by Caitlyn Driver for Karuna – a boy
who was born without fingers on one hand. Thanks to an open
source prosthesis, Karuna could start learning trumpet at the age
of 10. The Enable community is also working on other solutions with
specific functions.

EXIII
—
Hackberry

Projekt stworzony przez japońską grupę Exiii, a obecnie rozwijany przez fundację Mission ARM Japan, prowadzoną przez
Gentę Kondo. Celem społeczności Hackberry jest zbudowanie
projektu open source ramienia, które stanie się platformą dla
projektantów i deweloperów na całym świecie. Stąd nazwa
– Hackberry to gatunek drzew, który charakteryzuje rozwijanie ogromnej ilości gałęzi. Protezy Enable oparte na systemie żyłek i gumek umożliwiają zamykanie i otwieranie dłoni.
Hackberry to jedna z protez wykorzystujących elektronikę do
pomiaru napięcia powierzchniowego mięśni. Dzięki temu możliwe jest poruszanie każdym palcem osobno.

exiii-hackberry.com

The project was created by a Japanese group called Exiii and is
currently being developed by Mission ARM Japan, run by Ghenta
Kondo. The aim of the Hackberry community is to build an open
source arm project that will become a design platform for designers and developers around the world. Hence the name – Hackberry
is a species of trees which is characterized by the development of
a huge number of branches. Enable prostheses are based on a system of monofilaments and bands which allows you to close and
open your hands. Hackberry is one of the prostheses using electronics to measure the surface tension of muscles. Thanks to this, it
is possible to move each finger separately.

O PE N
BIO N IC S
COM
—
Ada Hand

Hasłem OpenBionics.com jest zamiana niepełnosprawności
na supermoce. Dłoń Ada to jeden z dwóch pierwszych produktów firmy zaprojektowany z myślą o prostym procesie
produkcji i serwisowaniu i dostępny na zasadach open source.
Składa się zaledwie z czterech głównych części i jest poruszany przez układ elektroniczny, zasilany przez impulsy elektryczne z mięśni, czyli rozwiązanie podobne do MyoElectric.
Wraz z premierą swojego najnowszego produktu – Hero Arm
– OpenBionics.com zrezygnowało z polityki open source na
rzecz działań komercyjnych. Ada Hand pozostaje jednak dostępna na instructables.com.

instructables.com
openbionics.com

The motto of OpenBionics.com is to convert disabilities into superpowers. The Ada hand is one of the first two products of the
company designed for a simple production process and servicing,
and available on an open source basis. It consists of only four main
parts and is moved by an electronic system, powered by electrical impulses from muscles, a solution similar to MyoElectric. With
the launch of their latest product – Hero Arm – OpenBionics.com
resigned from the open source policy and focused on commercial
activities. The Ada hand, however, remains available on instructables.com

O PE N
BIOME DICAL
I N I T IAT I VE
—
T I NA

Open BioMedical Initiative (OBM) to inicjatywa non-profit
o światowym zasięgu, której celem jest wspieranie tradycyjnego świata biomedycznego. Zajmuje się projektowaniem
i dystrybucją przystępnych cenowo, drukowanych 3D narzędzi
open source dla osób niepełnosprawnych. TINA to drukowana
3D mechaniczna dłoń, poruszana przez system prętów dzięki ruchom nadgarstka, łącząca mechaniczną funkcjonalność
z minimalistyczną formą. Została zaprojektowana przez polską
projektantkę biżuterii, Justynę Stasiewicz, w ramach międzynarodowej współpracy społeczności OBM.

www.openbiomedical.org

The Open BioMedical Initiative is a global nonprofit initiative supporting the traditional Biomedical world. It is engaged in the design
and distribution, in a collaborative way, of low-cost, open source
and 3D printable health and accessibility supports. TINA is a 3D
printed mechanical hand moved by a system of rods and wrist
movements. It is developed to mix mechanical functionality with
a minimalistic design. It was designed by the Polish jewelry designer Justyna Stasiewicz. It is a strong example of the international
collaborations of the OBM community.

MYHAN D

Celem projektu myhand jest opracowanie systemu dłoni drukowanych 3D, dzięki którym możliwe będzie wykonywanie
wybranych czynności. Podstawą do opracowania projektu jest
założenie „myhand to mój wybór, używam jej kiedy chcę, pomaga mi jak narzędzie”. Zespół projektowy bada także możliwość
wpływu myhand na samorealizację, poprzez nietypowe funkcje,
dające nowe możliwości ekspresji. Myhand zakłada dopasowanie do ciała użytkownika dzięki skanowaniu 3D.

MYHAN D

The aim of the myhand project is to develop a 3D printed palm system that will allow one to perform selected activities. The basis for
the design is the assumption that “I use prothesis whenever I want,
it helps me as a tool, but it is my choice whether to use it or not”.
The project team is also exploring the possibility of its influence on
the possibility of self-realization through unusual myhand functions,
giving new possibilities of expression. Myhand customizes the fit to
the user’s body thanks to 3D scanning.

MYHAN D /
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gdzie występują największe siły. Przeprowadzone testy posłużyły jako punkt wyjścia do opracowania myhand M1.

myhand.io

Myhand M0 is based on the Phoenix Hand open source project,
available on the Enable platform. The team adjusted the prosthesis
in terms of dimensions and aesthetics so that it could be tested by
one of the members of the team, and developed the first version
of its weight optimization. The triangular pattern of variable-sized
holes is the result of the first version of an algorithm which aims to
lighten the load of the prosthesis where possible, while maintaining
maximum strength in places where the greatest force occurs. The
tests carried out served as a starting point for the development of
the M1 myhand.

MYHAN D
—
M1

Myhand M1 to pierwszy projekt stworzony przez zespół myhand, przeznaczony dla osób, które mają sprawny staw łokciowy,
ale nie mają nadgarstka. Zespół opracował lej protezowy na
kikut oraz części przeznaczone na ramię i przedramię, pierwszą
wersję systemu mocującego na ręce oraz montażu końcówek
funkcjonalnych. System pozwala na wymianę końcówek funkcjonalnych, przeznaczonych do różnych czynności. M1 minimalizuje
ilość części składowych i stanowi kolejny krok w szukaniu optymalnych rozwiązań, pozwalających na odciążenie i przewiewność dzięki aplikacji projektowanych parametrycznie wzorów.
Przeprowadzone testy z użytkownikiem pozwoliły na stworzenie
kolejnej iteracji projektu, myhand M2.
Studenci School of Form Uniwersytetu SWPS zostali zaproszeni do pracy nad zagadnieniem końcówek jednofunkcyjnych dla
wybranych czynności. Opracowane przez Viktorię Baran i Iwonę
Kubecką rozwiązania badają możliwości chwytu siłowego jednocześnie minimalizując liczbę elementów składowych końcówki.

myhand.io, sof.edu.pl

Myhand M1 is the first project created by the myhand team, designed for people who have an efficient elbow joint but do not have
a wrist. The team has developed a prosthetic funnel for the stump
and parts for the shoulder and forearm, the first version of the hand
fastening system and the assembly of functional tips. The system
allows for a choice of functional tips intended for various activities.
M1 minimizes the number of components and is the latest step in
the search for optimal solutions, allowing relief and airiness thanks
to the application of parametric designs. Tests carried out with
a user allowed for the creation of another iteration of the project,
myhand M2.
Students of the School of Form SWPS University were invited to
develop examples of single function endings that allow to perform
selected activities. Proposals of Viktoria Baran and Iwona Kubecka
explore force grip while using minimum number of elements that
compose the endings.

MYHAN D
—
M2

Myhand M2 to kolejna wersja ręki myhand. W tej iteracji zespół skupił się na dalszej optymalizacji formy protezy, tak by
minimalizować obciążenie na kikucie, zapewniając jednocześnie
największą możliwą sztywność i wytrzymałość. Na tym etapie
zespół testuje rozwiązania z dwiema ekspertkami – by pozyskać
więcej opinii o proponowanym systemie mocowania i ergonomii
proponowanych rozwiązań. Kolejne wersje myhand powstają
w technologii druku 3D FDM w oparciu o trójwymiarowe skany.

myhand.io

Myhand M2 is another version of myhand. In this iteration, the
team focused on further optimization of the prosthesis form, so as
to minimize load on the torso while providing the greatest possible
stiffness and durability. At this stage, the team tested solutions with
two expert users to get feedback on a proposed system of fixing
and ergonomics of the proposed solutions. Subsequent versions
of Myhand are made in 3D FDM printing technology based on
three-dimensional scans.

MYHAN D
—
MA1

Projekt dotyczy zagadnienia odmienności, płynącej z wrodzonej
lub nabytej w wyniku amputacji niepełnosprawności. Posłuży
jako część planowanych przez zespół myhand badań dotyczących wpływu rozwiązań protetycznych na możliwość samorealizacji wśród osób bez dłoni.

myhand.io

The project focuses on the issue of otherness, resulting from an
congenital or acquired disability. It will serve as part of the research
planned by the myhand team on the impact prosthetic solutions
have on the self-realization of people without a hand.

PROTEZA
RO BOT YCZ NA

W protetyce ortopedycznej dostępne są różne rodzaje rozwiązań. Protezy z elementami elektroniki, zwane robotycznymi,
w różnym stopniu zapewniają spektrum ruchu oraz możliwość
chwytania przedmiotów i wykonywania codziennych czynności.
Założeniem tej grupy protez jest umożliwienie użytkownikowi
sterowania protezą za pomocą własnego ciała.

RO BOT IC
PROSTH ESIS

There are various possible solutions available in orthopedic prosthetics. The prostheses with electronic parts, called robotic, provide a spectrum of movement and the ability to capture objects to
varying degrees. The assumption of this group of prostheses is to
control and perform operations with your own body.

OT TO BOCK
—
BeBionic

Bioniczna ręka BeBionic to jedna z nowocześniejszych rąk protezowych dostępnych na rynku. Napędzana jest zespołem mikro
silników i precyzyjnych przekładni, natomiast do sterowania
wykorzystuje impulsy nerwowe mięśni pobierane z powierzchni skóry kikuta przez elektrody wbudowane w lej protezowy.
Ręka BeBionic charakteryzuje się m.in. osobnymi napędami
wbudowanymi w każdy palec, m.in. dzięki temu użytkownik ma
do dyspozycji aż 14 różnych chwytów ręki. Kolejną cechą tego
produktu jest specyficzny design – upodabniający protezę do
ramienia robota.

ottobock.pl

The BeBionic hand is one of the most modern prosthetic hands
available on the market. It is driven by a set of micro motors and
precision gears, while for control it uses nerve impulses from the
muscles collected from the skin surface of the stump by electrodes
built into the prosthesis funnel. The BeBionic hand is characterized by separate drives built into each finger, that allow the user to
choose from up to 14 different hand holds. Another feature of this
product is its specific design – which makes the prosthesis similar
to a robot’s arm.

OT TO BOCK
—
Michelangelo

Proteza przedramienia z bioniczną ręką Michelangelo to wyrób
medyczny składający się z personalizowanego leja protezowego
oraz bionicznej ręki w standardzie AxonBus. Ręka Michelangelo
to wynik kilku lat badań nad protezą zbudowaną na wzór ręki
człowieka. Jej funkcjonalność, siła chwytu oraz wygląd odwzorowują niemal w 100% anatomiczną rękę. Unikalną cechą ręki
Michelangelo jest w pełni aktywny kciuk, który wraz z aktywnym palcem wskazującym i środkowym zapewnia ruchy oraz
chwyty porównywalne z anatomiczną ręką.

ottobock.pl

A forearm prosthesis with a bionic hand. Michelangelo – a medical
device consisting of a personalized prosthetic hopper and a bionic
hand in the AxonBus standard. Michelangelo’s hand is the result
of several years of research on a prosthesis built on the model
of a man’s hand. Its functionality, grip strength and appearance
almost fully replicate an anatomical hand. The unique feature of
Michelangelo’s hand is a fully active thumb, which together with the
active index and middle finger provides movements and grips comparable to an actual hand.

OT TO BOCK
—
Dziecięca ręka
mioelektryczna

To dziecięca wersja ręki mioelektrycznej w standardzie
MioBock. Specjalny kształt wewnętrznej konstrukcji ręki, w połączeniu z ruchomością oraz sterowaniem za pomocą impulsów
mioelektrycznych sprawia, iż u pacjentów z wyjątkowymi wymaganiami jakimi są dzieci, zastosowanie protezy daje rewelacyjne efekty. Młody użytkownik może bez problemu towarzyszyć jak i dorównywać swoim kolegom, w zabawie, nauce oraz
w realizacji dziecięcych pasji, jak malowanie farbami lub budowanie z klocków.

ottobock.pl

OT TO BOCK
—
Children’s
myoelectrical
hand
A children’s version of the myoelectric hand, the MioBock standard.
The special shape of the internal structure of the hand combined
with the mobility and control by means of myoelectric impulses provides great results, especially for patients with exceptional
requirements, like children. The young user can easily accompany
their friends in all activities: they can play, learn and pursue their
passions, like painting or building with blocks.

PROTEZ Y
KOSMET YCZ N E

Zadaniem protez kosmetycznych jest maskowanie i upodobnienie do ręki w pełni rozwiniętej. Nie mają one dodatkowych cech
użytkowych, stąd wynika też ich nazwa. Przy projektowaniu
i wykonaniu tego typu protez największy nacisk kładzie się na ich
naturalny wygląd i wizualne dopasowanie do ciała użytkownika.

COSMET IC
PROSTH ESIS

Cosmetic prostheses are to mask and resemble a fully developed
hand. They do not have any additional features, hence the name.
When designing and making this type of device, most of the emphasis is on their natural appearance and visual adjustment to the
user’s body.

OT TO BOCK
—
Proteza
silikonowa

Zadaniem protez kosmetycznych jest maskowanie i upodobnienie do ręki w pełni rozwiniętej. Nie mają one dodatkowych cech
użytkowych, stąd wynika też ich nazwa. Przy projektowaniu
i wykonaniu tego typu protez największy nacisk kładzie się na ich
naturalny wygląd i wizualne dopasowanie do ciała użytkownika.

ottobock.pl

OT TO BOCK
—
Silicon
prosthesis

Silicon hand epithelium is the result of a cooperation between
an orthopedic technician and an artist. This cosmetic amputation
supplement, custom made, affords the user psychological comfort. Its main function is to mask the amputation. The material and
technology used make the epithesis is durable. Its external surface
has a natural texture and fully reflects the color of the anatomical
pattern.

Z ESP Ó Ł
PROJ E K TOW Y
—
Dorota Kabała

Projektantka prowadząca studio We design for physical
culture, pracująca m.in. dla Nobile, Skweru Sportów
Miejskich, Stadionu Narodowego. Ma na koncie też współpracę z Gourmet Foods, Echo Investment, Torf Corporation.
Członkini Fundacji The Spirit of Poland. Specjalizuje się w projektowaniu dla sportu, rekreacji i rehabilitacji. Nominowana
do nagród Dobry Wzór i Design Alive Awards, nagrodzona
m.in.w konkursach 72HUA, Praga Północ. Wykładowczyni SOF.

wedesignforphysicalculture.com

PROJ EC T
TEAM
—
Dorota Kabała

The designer running the studio We design for physical culture,
working for such brands as Nobile, Skwer Sportów Miejskich,
PGN Narodowy, as well as Gourmet Foods, Echo Investment, Torf
Corporation. A member of the Foundation The Spirit of Poland.
She specializes in the design for sport, recreation and rehabilitation
. Nominated for the prize Dobry Wzór (Good Design) and Design
Alive Awards, awarded in 72HUA, Praga Północ. She lectures at
School of Form.

Z ESP Ó Ł
PROJ E K TOW Y
—
Michał Piasecki

Projektant i przedsiębiorca, specjalizujący się w projektach
łączących modelowanie parametryczne, tworzenie dedykowanych algorytmów, cyfrową produkcję i kreatywne kodowanie.
Jest współzałożycielem Tylko, startupu, którego celem jest
digitalizacja rynku meblowego. Michał tworzy niestandardowe oprogramowanie, skrypty i modele parametryczne, które
wspomagają generowanie, zarządzanie i wytwarzanie złożonej
geometrii. Współpracował z nagradzanymi projektantami, m.in.
Jorisem Laarmanem. Jest wykładowcą na School of Form
w Poznaniu oraz Creative Coding w Warszawie.

michalpiasecki.com

PROJ EC T
TEAM
—
Michał Piasecki

Designer and businessman, specialising in projects in which he
combines parametric modelling, creating dedicated algorithms,
digital production and creative coding. He’s a co-founder of Tylko –
a startup whose goal is to digitize a furniture market. It’s one of the
world’s first solutions combining Augmented Reality, mass customisation and local digital manufacturing on demand. The premiere of
Tylko took place at the London Design Festival 2015 and attracted
attention of notable investors including Paua Ventures and Yves
Behar. As a parametric design consultant Michal creates custom
software, scripts and parametric models which aid generation,
management and fabrication of complex geometry. He works with
award-winning designers such Joris Laarman. Collaboration with
Joris includes microlattice: a series of 3d printed chairs which are
now part of permanent collections of Moma New York and Vitra
Design Museum. He is a lecturer at School of Form in Poznan and
Creative Coding in Warsaw.

Z ESP Ó Ł
PROJ E K TOW Y
—
Monika Brauntsch

Przedsiębiorczyni, projektantka, promotorka designu. Od
2007 roku prowadzi markę oświetleniową Kafti, nagradzaną
m.in. w konkursach Must Have czy Śląska Rzecz. Laureatka
konkursu „Young Creative Entrepreneur”. Członkini Fundacji
The Spirit of Poland, promującej polskie wzornictwo na forum
międzynarodowym. Współzałożycielka WILKA Otwartego
Klastera Designu. Absolwentka studiów podyplomowych
Zarządzanie Innowacją (SWPS) i Zarządzanie Zasobami
Ludzkimi (SGH).

www.kafti.com

PROJ EC T
TEAM
—
Monika Brauntsch

Entrepreneur, designer, promoter of design. Since 2007, has been
running the Kafti lightning brand, awarded in several competitions,
a.o. Must Have, Śląska Rzecz. Member of the Spirit of Poland
Foundation, promoting Polish design at the international forum
(exhibitions presented at Tokyo Designers Week in Japan, the
National Museum in Basel, at MAM Rio de Janeiro). Co-founder
of WILK Otwarty Klaster Designu. She graduated from Innovation
Management (SWPS) and Human Resources Management (SGH).
She also deals with consulting in the field of design.

Z ESP Ó Ł
PROJ E K TOW Y
—
Dorota Cetnarska

Projektantka modeli biznesowych i narzędzi wspierających
sprzedaż. Współtwórczyni m.in.: AMS PlakatTest – platformy on-line do oceny czytelności plakatów, AMS City Tracker
— zaawansowanego narzędzia mapowego. Managerka projektów badawczych, w tym współtwórczyni Urban Activity
Segmentation (TGI Millward Brown), segmentacji mieszkańców miast ze względu na mobilność miejską i cyfrową,
wyróżnionej w konkursie „Innovation Award 2014” w kategorii „open & startup”. Prelegentka konferencyjna, m.in. 2017
Gdynia Design Days, 2015 Cyberresearch 5.0 PTBRiO, 2014
XV Kongres Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.
Absolwentka socjologii (SWPS), studiów podyplomowych
Zarządzanie Innowacją (SWPS), szkoły coachingu CoachWise.

PROJ EC T
TEAM
—
Dorota Cetnarska

A designer of business models and sales support tools, such as
AMS PlakatTest — online platform for assessing the readability
of posters, AMS City Tracker — an advanced map tool, that she
co-created.Research projects manager and co-creator of Urban
Activity Segmentation (TGI Millward Brown), segmentation of
urban residents due to urban and digital mobility, awarded in the
“Innovation Award 2014” in “open & startup” category.Speaker at
the conference, such as 2015 Cyberresearch 5.0 PTBRiO, 2014 XV
Congress of the Polish Society of Market and Opinion Researchers.
A graduate of sociology (SWPS), post-graduate studies in Design
Management (SWPS), and CoachWise coaching school.

Z ESP Ó Ł
PROJ E K TOW Y
—
Wiesław Bartkowski

Projektant interakcji i badacz systemów złożonych. Działa na
pograniczu informatyki, nauk społecznych i designu. Kierownik
i współtwórca studiów podyplomowych CreativeCoding.
pl oferowanych w Warszawie jako część oferty School of
Form. Pasjonat dzielenia się umiejętnością programowania.
Pracownik Uniwersytetu SWPS. Naukowo zajmuje się complex
systems. Symuluje komputerowo i analizuje systemy techno-społeczne. Twórca narzędzi wykorzystywanych w ONZ
i West Point.

PROJ EC T
TEAM
—
Wiesław Bartkowski

Head of CreativeCoding.pl postgraduate studies at the School of
Form. Research assistant and lecturer at the University of Social
Sciences and Humanities. He has over 26 years of experience in
education on intersections between computer science, social science, design and art. The field of his scientific interest are complex
system and human — computer interaction. He has conducted research, among others, in the EU programme “Future and emerging
technologies”. He has created tools used in the UN and West Point.
His scientific visualizations and interactive installations have been
presented, among others, in Museum of Modern Art in Warsaw,
Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Centre for Fine
Arts in Brussels and Teatr Nowy.
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