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Temperatura i wilgotność
Obecnie na rynku dostępne są różne sztywne oparcia. Zwykle na wybory lekarza wpływa stopień
podparcia postawy ciała i poziom stabilności oferowany przez dany produkt. Jednak ostatnio
słyszymy coraz więcej pytań związanych z temperaturą i wilgotnością. Ponieważ coraz więcej
literatury opisuje powiązania między mikroklimatem a urazami spowodowanymi uciskiem, lekarze
szukają sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa skóry poprzez zmniejszenie gromadzenia się
ciepła i wilgoci. Systemy opieki zdrowotnej na całym świecie zdają sobie sprawę z obciążenia
finansowego związanego z odleżynami i oczekują, że lekarze zalecą rozwiązania zapobiegawcze.
Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich regulacja temperatury ciała może przynieść
znaczne korzyści nie tylko dla zdrowia skóry. Niektóre osoby po urazie rdzenia kręgowego
doświadczają problemów z termoregulacją, co powoduje, że ograniczają rodzaj i czas trwania
różnych czynności1. W gorące letnie dni rezygnują z wychodzenia na zewnątrz, ponieważ może
dojść do hipertermii lub udaru cieplnego.

Warunki związane z przegrzaniem
U osób z urazem rdzenia kręgowego przegrzewanie się przypisuje się utracie zdolności
do termoregulacji poprzez pocenie się. Pritchett i inni2. Odkryto, że sportowcy z SCI (uraz rdzenia)
mieli o połowę mniejszą gęstość gruczołów potowych niż poziom uszkodzenia w porównaniu
z pełnosprawnymi sportowcami. Podczas gdy reakcja gruczołów potowych była podobna w obu
grupach, mniejsza liczba gruczołów potowych zmniejszała zdolność sportowców do
efektywnej termoregulacji poprzez parowanie potu. Im wyższy poziom SCI, tym większy stopień
upośledzenia termoregulacji i odkształcenia termicznego3,4. Utrata pocenia się wpływa na zdolność
organizmu do normalizacji temperatury głębokiej i może prowadzić do niebezpiecznych komplikacji.
U osób z SCI przegrzanie może nawet wywołać autonomiczną dysrefleksję.
Podwyższona temperatura ciała jest również wyzwalaczem zjawiska Uhthoffa, którego doświadcza
prawie 80% pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM) i około połowa osób żyjących z zapaleniem
nerwu wzrokowego (NMO) 5. Niemiecki okulista Uthoff w 1890 roku opisał utratę wzroku, osłabienie
mięśnii utratę czucia u swoich pacjentów ze stwardnieniem rozsianym po ćwiczeniach, staniu przy piecu
lub jedzeniu obiadu. SM to postępujący stan neurologiczny charakteryzujący się defektem struktury
osłonki mielinowej i następującą utratą funkcji przewodnictwa impulsów. Podobnie jak w przypadku
SCI, upośledzenie reakcji pocenia się jest związane ze zmianami strukturalnymi w ekrynowych gruczołach
potowych spowodowanymi zmienioną funkcją nerwów obwodowych i zmianami w mózgu. Utrata zdolności
pocenia się skutkuje nieefektywną termoregulacją i zwiększoną wrażliwością na ciepło.
U osób chorych na SM podwyższenie temperatury ciała o zaledwie 0,8 ° C może spowodować stres
termiczny, zmęczenie oraz utratę wzroku i funkcji6.

Aby zapobiec hipertermii, wiele osób schładza swoje ciało przed wyjściem na zewnątrz
w czasie, gdy jest gorąco i wilgotno lub przed aktywnością o wysokiej intensywności.
Pacjenci z zaburzeniami termoregulacji próbują każdej możliwej metody kontrolowania
wzrostu temperatury, od okładów z lodu na szyję i połykania pokruszonego lodu po używanie
specjalnej odzieży z specjalną technologią chłodzenia.
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Nowe oparcia Matrx E2 back
Wielu lekarzy zna oparcia Matrx Elite. Jest ono lekkie, sztywne i kompatybilne z większością
ręcznych i elektrycznych wózków. Wyposażone w popularny osprzęt Easy-Set. Oparcia Matrx
Elite były popularne wśród użytkowników pediatrycznych, dorosłych i bariatrycznych ze względu na
anatomiczny profil zapewniający doskonałe podparcie postawy dla każdej sylwetki.
Wielu aktywnych użytkowników wózków już zaznajomiło się z oparciami z włókna węglowego Matrx
MX2. Są one ultralekkie i przeznaczone przede wszystkim dla bardzo aktywnych użytkowników.
Pokrowiec Spacetex oraz unikalne wycięcia w obudowie MX2 zostały zaprojektowane,
aby zmaksymalizować przepływ powietrza i zapobiec gromadzeniu się ciepła.
Firma Motion Concepts zawsze zwracała uwagę na kwestie temperatury i wilgotności
użytkowników. Dzięki zrozumieniu uszkodzonej termoregulacji, zarówno Matrx Elite Back,
jak i MX2 oferują optymalną grubość pianki - wystarczającą, aby zapewnić komfort i trwałość
i nie tak grubą, aby spowodować przegrzanie.
Motion Concepts wprowadza obecnie na rynek serię Matrx E2. Konstrukcja E2 łączy w sobie
najlepsze właściwości oparć Elite i MX2 z dodatkiem czegoś wyjątkowego - pianki Ripple.
Pianka (Ripple Foam) ma kanały przepływu powietrza, które chłodzą powierzchnię oparcia
przy najmniejszych ruchach osoby siedzącej. Jesteśmu podekscytowani, że możemy
podzielić się pewnymi danymi wynikającymi z naszych obserwacji funkcjonalności oparć E2.

Ripple Foam

Slab Foam

Porównanie temperatury i wilgotności - uczestnicy
Chcieliśmy porównać parametry temperatur i wilgotności oparć Matrx Elite i E2. Pięć kobiet
i pięciu mężczyzn o najbardziej siedzącym trybie pracy zostało poproszonych, by usiąść
na wózku. Wózki miały odpowiednie rozmiary, a oparcia Elite i E2 zostały dopasowane
do każdego użytkownika. Regulacja kątów oparcia została zakończona, aby zapewnić
maksymalny komfort siedzenia. Do badania użyto poduszek Matrx Vi dopasowanych do
każdego pacjenta. Uczestników opisano w tabeli 1 poniżej.
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Table 1. Description of study participants and wheelchair systems used.

Porównanie temperatury i wilgotności - metody
Sondy temperatury (szczegółowe informacje na temat używanego oprzyrządowania, patrz
Załącznik A) zostały umieszczone w linii środkowej na powierzchni oparcia w taki sposób, aby były
wyrównane z kręgosłupem na odcinku między T8 / T9 i L2. By zapewnić spójne
umiejscowienie sond temperatury, pokrowiec oparcia pozostał taka sama, a pianka
i obudowa oparcia zostały zmienione dla różnych warunków. Dla każdego uczestnika
oparcia zostały odpowiednio dopasowane, pod kątem i wysokości wyregulowano w razie
potrzeby, a sondy ustawiono tak, aby były ustawione między T8 / T9 i L2. Cztery sondy zostały
umieszczone w odległości jednego cala od siebie, co pozwoliło na późniejsze
wychwycenie i uśrednienie zmian temperatur. Rejestrator temperatury zapisywał pomiary
powierzchni oparcia co minutę przez 40 minut.
Oddzielną sondę do pomiaru wilgotności i temperatury skóry umieszczono bezpośrednio na skórze
tuż nad sondą nr 1 na powierzchni oparcia. Odczyty z sondy skórnej wykonywano co 10 minut.

Uczestnicy zostali poproszeni o ukończenie 4 prób:
C1 - nieprzerwanie 40 minut na Matrx Elite, przy stałym kontakcie z oparciem
C2 - 40 min na Matrx Elite, z 30-sekundową przerwą na 20 min
C3 - bez przerwy 40 minut na Matrx E2, przy stałym kontakcie z oparciem
C4 - 40 min na Matrx E2, z 30-sekundową przerwą na 20 min
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Informacje zawarte w literaturze ujawniły, że pomimo zalecenia zmiany pozycji ciała co 15–20
minut, ponad połowa użytkowników wózków ma trudności z przestrzeganiem tych zaleceń7. Osoby
bez możliwości poruszania się lub przenoszenia ciężaru często mają stały kontakt z oparciem.
Z tego powodu zdecydowano się naśladować najlepszy scenariusz i zarazem scenariusz
ograniczonego ruchu. Położenie sond temperatury i wilgotności również miało znaczenie
strategiczne; uchwycenie najwyższych temperatur i szybkości pocenia się w miejscach
uważanych za „gorące punkty” ludzkiego ciała.
Przed zaangażowaniem uczestników nasz test pilotażowy rejestrował temperatury z różnych
miejsc na plecach. Obszar między T8/T9 i L2 wykazał najwyższe odczyty zarówno pod względem
wilgotności, jak i ciepła. Dowiedzieliśmy się również, że temperatura jest najniższa w obszarze
bocznym od linii środkowej, 2 cale od obszaru przykręgosłupowego. Ciepło przemieszcza się
wzdłuż kręgosłupa i zostaje „uwięzione” tuż poniżej wierzchołka kifozy. Mając na uwadze fakt, że
osoby po urazie rdzenia lub stwardnieniu rozsianym mają upośledzoną termoregulację poprzez
pocenie się, skupiliśmy się na najgorętszym miejscu na plecach.

Porównanie temperatury powierzchni skóry - wyniki
Kiedy wszystkie dane zostały zebrane i przetworzone, okazało się, że użycie oparcia Matrx E2
spowodowało obniżenie temperatury powierzchni skóry o 0,1 - 0,3 ° C w porównaniu
z oparciem Elite. W scenariuszu, w którym użytkownik w ogóle nie zmieniłby ciężaru,
„przyklejony” do oparcia pleców wykazał doskonałą wydajność E2 i konsekwentnie niższe
temperatury o 0,1 ° C.
Wykres przedstawia wydajność Matrx Elite (niebieski), a E2 (zielono).
Ciemnoniebieski = nieruchomy, ciągły kontakt z oparciem Elite
Jasnoniebieski = oparcie Elite przez 40 minut z 30-sekundową przerwą na 20 min
Ciemnozielony = nieruchomy ciągły kontakt z oparciem E2 back!
Jasnozielony = oparcie E2 back przez 40 min z 30-sekundową przerwą na 20 min
E2 vs Elite: Temperatura na powierzchni skóry, non stop 40 min

Temperature at skin surface

1.2
1
Temperatura
skóry, oparcie
profilowane Elite,
łączna średnia

0.8
0.6
0.4

Temperatura skóry,
oparcie profilowane
E2, łączna średnia

0.2
0
10 min

20 min

30 min

40 min

Czas siedzenia

W scenariuszu, w którym odciążanie odbywało się przez pochylenie do przodu na 30
sekund, uśrednione wyniki nie wykazały prawie żadnych zmian. Oparcia Elite i E2
skutecznie rozkładały ciepło i obniżały temperaturę skóry.
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E2 kontra Elite: połączone średnie, temperatury skóry
1.2

Skin temperature

1

Temperatura skóry,
oparcie Elite 30 sek.,
połączona średnia
Temperatura skóry,
oparcie E2 30 sek.,
Połączona średnia

0.8
0.6

Temperatura skóry,
oparcie profilowane
Elite, połączona średnia

0.4
0.2
0
10 min

20 min

30 min

40 min

Temperatura skóry,
oparcie
profilowane E2,
połączona średnia

Czas siedzenia

Interesujące było obserwowanie różnych wzorców termoregulacji i indywidualnych reakcji
na różne warunki. Dla niektórych osób różnica w działaniu oparcia była najbardziej widoczna
w „scenariuszu nieruchomym”. W innych przypadkach odciążenie spowodowało największą
różnicę w spadkach temperatury.

Temperatury powierzchni oparcia - wyniki
Ciągła, 40-minutowa styczność z powierzchnią oparcia
spowodowała obniżenie temperatury powierzchni oparcia E2
średnio o 0,2 ° C. Różnica była znacznie mniejsza w stanie
odciążenia. Przenoszenie ciężaru przez 30 sekund okazało
się być skutecznym procesem w termoregulacji zarówno przy
oparciu Elite, jak i E2.
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Backrest surface temperature

Elite kontra E2: Temperatura na powierzchni, ciągła 40 min.
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E2 kontra Elite: temperatura na powierzchni, wszystkie
4 warunki
1.6
1.4

Axis Title
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Czas siedzenia

Porównania wilgotności - wyniki
Pierwotnie pomiary wilgotności nie były głównym celem. Było wiadome, że wiele osób ze
zwyrodnieniowymi lub urazowymi chorobami nerwowo-mięśniowymi traci zdolność
prawidłowej termoregulacji poprzez parowanie potu. Zauważyliśmy jednak, że u jednej osoby
pocenie się znacznie zmniejszyło się w przypadku oparcia E2. Podczas gdy reszta uczestników
miała wahania RH skóry (wilgotności względnej) między 25% a 49%, Pacjent nr 8 miał
początkową wilgotność względną skóry 72-95% we wszystkich czterech warunkach. Jego
doświadczenie z E2 skutkowało wielką ulgą, nawet przy ciągłym kontakcie z powierzchnią
oparcia i bez ruchu przez 40 minut.
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E2 kontra Elite: Wilgotność, pacjent nr 8
10%
5%
RH at skin surface
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Humidity Elite 30 sec
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Czas siedzenia

Dla użytkowników wózków z nadmierną potliwością (ogólną lub miejscową nadmierną potliwością)
efekt redukcji wilgotności względnej (RH) przy oparciu Matrx E2 może być bardzo istotny. Postanowiono
porównać wyniki wilgotności dla wszystkich uczestników i we wszystkich warunkach. Przy użyciu oparcia E2
uczestnicy wykazali średnio o 2,5% niższą wilgotność względną skóry podczas 40 minut ciągłego kontaktu
z powierzchnią oparcia 5,2% niższą wilgotność względną w scenariuszu 30-sekundowego odciążenia
w porównaniu z odczytami wilgotności względnej przy użyciu oparcia Elite.

E2 kontra Elite, połączona średnia, wilgotność
8%

Oparcie Elite,
30sek,połączona
średnia, wilgotnosć

RH at skin surface

7%
6%

Oparcie E2, 30sek.,
połączona średnia,
wilgotność

5%
4%

Oparcie profilowane
Elite wilgotność,
połączona średnia

3%
2%

Oparcie E2,
wilgotność, połączona
średnia

1%
0%

10 min

20 min

30 min

40 min

Czas siedzenia

Warunki otoczenia podczas badania
Zauważono, że temperatura otoczenia była raczej wysoka. Temperatura pokojowa wahała
się między 23,1 ° C a 26,2 ° C, co przez wielu uważane jest za lekko ciepłe. W sensie
klinicznym takie temperatury otoczenia powodują umiarkowane wydzielanie ciepła, które
służy jako łagodny fizjologiczny stresor8. Wilgotność względna (RH) otaczającego powietrza
wahała się między 27% a 31%.
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Dodatkowe obserwacje - „Samochłodzenie” Matrx E2
Zauważono, że jedna z badanych
była bardzo ruchliwa. Badana
wyjaśniła, że zwyczajnie trudno jej
się nie ruszać. Podczas, gdy miała
kontakt z oparciem we wszystkich
czterech warunkach, boczne
mikroruchy tułowia były zauważalne
co 15-30 sekund i mieściły się
w odległości ½ ”- 1”.

Późniejsza analiza danych dla pacjenta nr 4 wykazała, że temperatury powierzchni oparcia
E2 były znacznie niższe w porównaniu z Elite. E2 wydawał się wykazywać efekt
„samo-chłodzenia”: temperatura spadła w ciągu 30-sekundowego braku kontaktu
z oparciem, a przez 4 minuty wracała po wznowieniu pełnego kontaktu.
Nawet podczas 40-minutowego ciągłego kontaktu linia temperatury E2 została „przerwana”
z mniejszą szybkością wzrostu temperatury po 10, 25 i 35 minutach. Ogólnie rzecz biorąc,
pacjent nr 4 uzyskał 2,25 ° C ciepła przy oparciu Elite, podczas, gdy powierzchnia oparcia
E2 była o 0,65 ° C niższa po 40 minutach ciągłego kontaktu. Po dodaniu zamierzonej
30-sekundowej przerwy powierzchnia E2 rozgrzała się tylko o 1,0 ° C.

Komfort
Podczas, gdy uczestnicy wiedzieli o projekcie, nie poinformowaliśmy ich jaki model oparcia był
używany podczas pomiarów temperatury i wilgotności. Po każdym warunku, każdego
badanego pytano, czy czuje komfort i czy dostrzega różnice w temperaturze. Wszyscy
uczestnicy (10 osób) ocenili oparcie E2 jako najwygodniejsze. W odniesieniu do temperatury
połowa badanych poczuła nagrzanie przy oparciu Elite Back. Druga połowa nie zauważyła
żadnych różnic temperatur. Kilka osób stwierdziło, że chcieliby, aby ich krzesła biurowe były tak
wygodne, jak wózki, na których się znajdowali.
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Korzyści z użytkowania E2 Back

Ripple Foam zwiększa zanurzenie, przy jednoczesnej
kontroli temperatury skóry. Wykorzystuje konwekcyjne
i przewodzące mechanizmy przenoszenia ciepła.
Konwekcja to mechanizm przemieszczania się
powietrza w górę podczas nagrzewania.
Przewodnictwo to zdolność materiałów stałych
do przyjmowania ciepła obiektu poprzez bezpośredni
kontakt. Im większa masa ciała stałego, tym dłużej
trwa przenoszenie ciepła do tego ciała. Mniejsza
masa umożliwia szybsze przemieszczanie się ciepła
przez materiał w kierunku chłodniejszej strony.

W kontakcie z ciałem powierzchnia oparcia E2 szybciej pochłania ciepło ciała, ale dzięki
chłodniejszemu powietrzu w kanałach szybciej się ochładza. Niewielki ruch ciała ułatwia
przepływ powietrza przez kanały pianki Ripple Foam i dodatkowo napędza powietrze.
To wyjaśnia najbardziej spektakularny efekt chłodzenia w warunkach 30-sekundowego
odciążenia.

Matrx Elite Back

Matrx E2 Back
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Opinie użytkowników wózków
Dean jest technikiem wspomagającym w ośrodku dla dzieci. Przez całe życie regularnie korzystał z
wózka, aby podołać swojej pracy i codziennym czynnościom. Po rozpoznaniu CP (pol.MPD) Dean
używa swojego manualnego wózka na duże odległości i do pracy, ale jest w stanie pokonać krótkie
odległości, więc w ciągu dnia regularnie wstaje z wózka.
Jego priorytetami przy wyborze systemu mobilności jest posiadanie lekkiego, zwrotnego wózka
(używa sztywnego wózka) i systemu siedzeń w celu rozwiązania problemu kontroli temperatury,
ponieważ jest zawsze przegrzany i obficie się poci. Dean używa oparcia Matrx MX2 Back od 2 lat.
Lekka konstrukcja z włókna węglowego i niewielka wysokość (6 ") zapewniają mu większą
funkcjonalność i swobodę ruchów.
Elastyczność włókna węglowego zmniejszyła wpływ wibracji na jego spastyczność i zmniejszyła
dyskomfort w plecach. Sportowy wygląd MX-2 jest dla niego również ważny, ponieważ ogólna estetyka
wózka ma zasadnicze znaczenie dla jego wizerunku jako niezależnej produktywnej osoby.
Szukając rozwiązania problemów z poceniem się, Dean mógł wypróbować system „wentylatora”
zintegrowany z oparciem MX2, co uznał za niezwykle korzystne, ponieważ faktycznie ochłodził
jego skórę. Jednak znalezienie sposobu na zamontowanie go w sposób, który nie kolidowałby
z jego ruchami, było trudne i musiał opracować nawyk, aby wentylator był naładowany.
Ostatnio Dean mógł wypróbować nową piankę Foam Ripple na oparciu MX2 przez około pół roku.
Podczas kontroli zauważył marszczenia w w piance i miał obawy, że je będzie odczuwał.
Cieszył się, że w ogóle ich nie zauważył i, że nie ograniczyły jego ruchu. Stwierdził również,
że oparcie wydawało się grubsze, ale z przyjemnością zauważył, że nie miało to żadnego
wpływu na głębokość siedziska, ponieważ dobrze „zanurzył się” w piance. Dean jest bardzo
aktywny i odczuwa poprawę komfortu pracy i jazdy. Pianka nie ograniczała jego ruchów
i faktycznie wydaje się, że zmniejszała tarcie pleców.
Dean twierdzi, że najważniejszą zaletą pianki jest kontrola temperatury, chociaż nie przestał
całkowicie się pocić, odczuwa znaczną poprawę. Skomentował: „Jeśli nie mogę mieć wentylatora,
to jest kolejna najlepsza rzecz. Proszę, nie każ mi wracać do mojej oryginalnej pianki, ponieważ
obecna jest o wiele chłodniejsza i wygodniejsza!”
W ciągu ostatnich sześciu miesięcy kilku konsumentów korzystało z nowej pianki i przekazało
opinie na temat komfortu i trwałości tego ekscytującego nowego projektu. Michael G. żyje z SCI
(uraz rdzenia) w odcinku C-6 od ponad 30 lat i od ponad ośmiu miesięcy używa Ripple Foam w
oparciu swojego elektrycznego wózka. Natychmiast zauważył wzrost ogólnej stabilności dzięki
nowej piance. Opisał ją jako zapewniającą „większą przyczepność” dla jego górnej części ciała;
podejrzewamy, że jest to wynik zwiększonego zanurzenia w porównaniu z poprzednią pianką w
płycie.
Allen jest paraplegikiem wysokiego z urazem na wysokim poziomie który zaczął używać pianki
Ripple Foam dp swoego oparcia MX2 Back prawie 10 miesięcy temu. On również zauważył
zwiększone zanurzenie i stabilność dzięki nowej piance.
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Podsumowanie
Dzięki technologii Ripple Foam zastosowanej w oparciu Matrx E2 stwierdzono poprawę temperatury
i wilgotności. Ochotnicy biorący udział w badaniu mieli różne reakcje termoregulacyjne. Niektórzy
szybko się pocili przy wzroście temperatury o 0,1 ° C, inni nie; nawet gdy temperatura otoczenia
i powierzchnie oparcia były cieplejsze niż zwykle. Oparcie Matrx E2 wydaje się pełnić swoją
porównywalną funkcję „chłodzenia” w obu skrajnych przypadkach. Konsumenci i lekarze
z niecierpliwością czekają na nowe oparcie Matrx E2 Back. Oczekuje się, że będzie to mile widziana
opcja dla osób poruszających się na wózku z zaburzeniami termoregulacji i osób żyjących
w cieplejszym klimacie. Mamy nadzieję, że większy komfort siedzenia i kontrola temperatury
przy użyciu oparcia E2 Back umożliwi spędzenie większej ilości czasu na zewnątrz oraz
większą swobodę pozostawania aktywnym i zaangażowanym społecznie człowiekiem.
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Załącznik A
Tekcoplus - 4-kanałowy rejestrator temperatury karty SD z termoparą typu K4 został
użyty na powierzchni oparcia:



Zakres temperatury* !+,,-. /!0+1-23 45 6708,-. /6+9:1-23



Rozdzielczość* ,%7-. /,%7-23



Dokładność poniżej +18°C (64.4°F) do +28°C(82.4°F) temp. otoczenia: ±



0.3%rdg Częstotliwość próbkowania: Programowalna zęstotliwość odczytu od 1 sek. do 5 min.



Rozmiar LCD: 47 mm Wysokość x 104 mm Szerokość



Temperatura robocza: 0°C (32°F) to 50°C (122°F)

Na powierzchni skóry zastosowano monitor inkubatorowy IncuTherm ™ Plus Digital
Mierzy i wyświetla temperaturę w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita oraz wilgotność względną (mierzy odczyty
wilgotności od 10 do 99% +/- 5%). Posiada funkcje pamięci do przywoływania minimalnych i maksymalnych
odczytów wilgotności i temperatury.
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