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STRESZCZENIE 
Referat poświęcono opisowi stopy protezowej typu SACH. Podano opis najczęściej stosowanych 
protez stóp typu SACH, bioenergonomiczne uwarunkowania konstrukcji protez oraz sposoby roz-
wiązywania konstrukcyjnego. 
 

 

 

Sprawność i funkcjonalność sztucznej kończyny dolnej  warunkuje współdziałanie róż-
nych podzespołów konstrukcyjnych, wśród których jedno z najważniejszych miejsc zajmuje 
stopa protezowa. Nie licząc dawnych stóp drewnianych, gumowych czy filcowych, najwięk-
sze do niedawna rozpowszechnienie miały stopy mechaniczne z jednym lub paroma węzłami 
przegubowymi imitującymi odpowiednie stawy naturalne. Były to jednak rozwiązania mało 
doskonałe: stosunków ciężkie (600 - 80g. ), głośnie i ulegające częstym uszkodzeniom, nie 
stanowiły raczej rewelacji w technice protetycznej. 

Przedstawiona w 1957 r. przez A. Starosa czynnościowa stopa typu SACH („Solid - 
Ankle, Cushion - Heel”, czyli „Sztywna kostka, miękka pięta”) stanowiła pod względem kon-
strukcyjnym całkowite przeciwieństwo. Wykonana z Vulcolanu, kauczuku o różnych stop-
niach twardości w poszczególnych częściach stopy, na nieruchomym rdzeniu z łącznikiem do 
kostki goleni, nie ma właściwych węzłów przegubowych odtwarzając trikowo działanie natu-
ralnej stopy. W wersjach damskich jest ona przystosowana do obuwia na obcasie (rys. 1).  

Przeciwnie do stopy przegubowej, w której ściśnięcie gumowych stożków  tylnych 
w okresie uderzenia pięty rozpoczynającego fazę podporu umożliwia podeszwowe zgięcie 
stopy,  do okresu pełnego obciążenia, a uniesienie pięty w okresie odbicia  stopy powoduje 
ściśnięcie stożków przednich i śródstopno-palcowych, których odprężenie po zgięciu kolana 
ułatwia wyrzucenie protezy, miękki klin piętowy stopy z nieruchomym stępem łagodzi 
wstrząs w okresie wyrzucenia pięty, zgięcie grzbietowe elastycznego przodostopia magazynu-
je energię zwracaną po zgięciu kolana w formie wyrzucenia goleni ku przodowi, a ewentualne 
wstawki boczne pozwalają na imitację biernych ruchów pronacji i supinacji na nierówno-
ściach gruntu. W czasie wykroku nie pracująca stopa wraca do pozycji pośredniej (rys. 2). 
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Rys. 1. Zasada konstrukcyjna stopy typu SACH. A - przekrój wzdłużny typowej 
stopy męskiej. Rdzeń drewniany, podeszwa i przedstopie z neoprenu. Wzmocnie-
nie wzdłużne z pasa parcianego. B - Przekrój wzdłużny damskiej stopy SACH. 
Wysokie podniesienie pięty i zwiększenie nachylenia rdzenia stosowane do wyso-
kiego obcasa buta. C - przekrój wzdłużny poliuretanowej stopy SACH z rdzeniem 
z laminatu. Wzmocnienie wzdłużne z pasa parcianego. a – sztywny rdzeń we-
wnętrzny, b - miękki klin piętowy (zmiękczona część piętowa), c - zmiękczona 
część przedstopia, d - miękka warstwa podeszwowa 
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Rys. 2. Zasada działania stopy podeszwowej.  
A - stopa przegubowa, B - czynnościowa stopa 
SACH (u góry schemat prawidłowego chodu),  
C - działanie klinów bocznych w stopie SACH.  
a) - uderzenie pięty, zgięcie podeszwowe stopy albo 
trikowe obniżenie palców skutkiem ściśnięcia stożka 
tylnego lub klina piętowego. b) - pełne obciążenie, 
powrót do wyjściowego ustawienia stopy z odpręże-
niem elementów elastycznych. c)- odbicie stopy, 
zgięcie grzbietowe przodostopia (ściśnięcie stożka 
przedniego ewentualnie stożka śródstopno-
palcowego) magazynujące energię wyrzutu protezy 
blokowaną ciężarem ciała (kolano proste !). d) - zgię-
cie kolana i wyrzucenie protezy (odciążenie przodo-
stopia ewentualnie stożka czy stożków przednich) 
skutkiem uwolnienia energii po zgięciu kolana 

 
Jest to rozwiązanie najbardziej funkcjonalne, naśladowane w wielu odmianach konstrukcyj-
nych. 
Do najbardziej wiernych modyfikacji tego rodzaju należy stopa z tworzyw sztucznych  typu 
Navy ASSY z rdzeniem aluminiowym chronionym gumą, korpusem piankowym i podeszwą 
z neoprenu oraz kostką z pianki utwardzonej (rys. 3).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 3. Stopa protezowa SACH typu Navy ASSY. a - sztywny rdzeń 
aluminiowy, b - gumowa osłona rdzenia, c - odlew z pianki poliureta-
nowej, d - podeszwowa warstwa neoprenu, e - łącznik stalowy, f - 
kostka z pianki utwardzonej, g - laminat goleni 
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 Inną modyfikację stanowi stopa SACH z korpusem drewnianym, pokrywanym wraz z 
golenią wspólnym laminatem po przejściowym odklejeniu czynnej części dolnej (rys. 4), bę-
dąca wersją szczególnie kosmetyczną.  
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Rys. 4. Zmodyfikowana stopa protezo-
wa typu SACH z rdzeniem zewnętrz-
nym. a - sztywny rdzeń zewnętrzny, b - 
miękki klin piętowy, c - zmiękczona 
część przodostopia , d - miękka warstwa 
podeszwowa 

 
 
 
 
Rys. 5. Zasada konstrukcyjna 
piankowej stopy SACH typu 
Seattle.  
A - przekrój wzdłużny stopy 
standardowej,  
B - przekroje stopy anato-
micznej o udoskonalonym 
kształcie, a - elastyczny rdzeń 
oporowy, b - odlew stopy 
z pianki, c- elastyczne 
wzmocnienie przodostopia  

B

A

a b
c

c

 

 

a b c d

 

Rys. 6. Zasada działania stopy protezo-
wej  typu Seattle (u góry schemat pra-
widłowego chodu). a - uderzenie pięty, 
trikowe obniżenie palców skutkiem 
ściśnięcia rdzenia oporowego o zmięk-
czonej struktury pięty, b – pełne obcią-
żenie, powrót do wyjściowego ustawie-
nia stopy z odprężeniem elementów 
elastycznych, c - odbicie stopy, ugięcie 
grzbietowe przedniej części rdzenia 
oporowego magazynujące energię wy-
rzutu protezy, d - zgięcie kolana i wy-
rzucenie protezy (odciążenie przodo-
stopia skutkiem uwolnienia energii po 
zgięciu kolana. Por. ryc. 2 

 
Odmienną zasadę konstrukcyjną reprezentuje piankowa stopa typu Seattle, w której 

odkształcenia czynnościowe zachodzą pod wpływem  sprężystości uginającego się pod obcią-
żeniem rdzenia z żywicy epoksydowej zbrojonej włóknem szklanym lub homopolimeru ace-
talowego Delrin 150 (rys. 5i 6). Stosuje się także uproszczone stopy szkieletowe przystoso-
wane do konstrukcji rurowych, jak jedna z najwcześniejszych tego typu stopa  Nancy (rys. 7). 

W protetyce dziecięcej stosuje się trochę inne kształty stóp wynikające z odmiennych 
wskaźników antropometrycznych dzieci oraz dalsze modyfikacje konstrukcyjne stopy SACH, 
jak w typie Leningrad. Stosowana u dzieci do lat sześciu drewniana stopa z miękkim klinem 
piętowym i podobnym zmiękczeniem przedstopia  stanowi wyraźnie odmianę tego rozwiąza-
nia, podobnie jak inna wersja tego typu, odlewana z pianek o różnej twardości, ze sztywnym 
rdzeniem z polietylenu (rys. 8). 

Wprowadzenie i rozpowszechnienie stopy SACH stało się dużym osiągnięciem 
w technice protetycznej. Niezaprzeczalnymi jej zaletami okazała się prosta  konstrukcja wy-
nikająca z braku mechanizmów przegubowych, bezgłośne działanie w skutek wyeliminowa-
nia wrażeń akustycznych, duża stosunkowo wytrzymałość i bezawaryjność oraz możliwość 
stosowania w przydługich kikutach goleni wykluczających możliwość zastosowania zwykłe-



 179

go przegubu skokowego i wysokie na ogół walory estetyczne. Daje ona elastyczność i elegan-
cję chodu rzadko osiągalną w protezach tradycyjnych. Nie wydaje się także aby można ją 
było modyfikować. Wszystkie wspomniane rozwiązania tego typu są w zasadzie oparte na 
tym samym wzorcu biomechanicznym. Dlatego też znalazła ona powszechne uznanie i nie ma 
odpowiednika wśród stosowanych obecnie stóp protezowych.  
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Rys 7. Szkieletowa stopa protezowa typu SACH - Nan-
cy. A - ogólny wygląd stopy, B - przekrój wzdłużny 
stopy, C - wygląd stopy od strony podeszwowej. Działa-
nie klina piętowego zastąpione ugięciem części piętowej 
nie wspieranej rdzeniem. a - rdzeń z żywicy zbrojonej 
opiłkami aluminiowymi (Araldite - Alu), b - część 
grzbietowa stopy z miękkiego kauczuk, c - część pode-
szwowa stopy z twardej gumy, z charakterystycznym 
wydrążeniem podeszwy 
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Rys. 8. Dziecięce stopy protezowe typu SACH - Leningrad. A - 
stopa drewniana z klinami piankowymi, B - stopa poliuretanowa 
ze sztywnym rdzeniem z polietylenu, B - stopa poliuretanowa ze 
sztywnym rdzeniem z polietylenu. A - korpus drewniany, b - 
miękkie kliny piankowe, c - część podeszwowa z twardej gumy, d 
- sztywny rdzeń polietylenowy, e – odlew poliuretanowy 

 
 Wśród niewielu wad stopy typu SACH należy wymienić konieczność stałej niezmien-
nej wysokości obcasa wynikającej z nieruchomości stępu mogącego zwykle kompensować 
drobne odchylenia, jakkolwiek istnieje możliwość stosowania specjalnych przyrządów regu-
lujących. Często występuje nadmierna twardość klina piętowego, skutkiem zbyt ścisłego uję-
cia sztywnym zapiętkiem buta, co uniemożliwia jego rozszerzenie towarzyszące ściśnięciu i 
zaburza biomechanikę stopy. Przeciwdziałamy temu wybierając wklęsło boki klina, co bez 
buta jest antykosmetyczne, ale w obuwiu przywraca funkcjonalność stopy. Miękki but nato-
miast ulega deformacji pod wpływem rozpierającego zapiętek działania klina piętowego. Sto-
pa taka jest też kłopotliwa w chodzie po pochyłości, powodując przy schodzeniu w dół nad-
mierne zginanie i zagrażające upadkiem osłabienie stabilności kolana, a przy wstępowaniu ku 
górze przeprost i przeciążenie konstrukcji kolana lub nadmierny wysiłek dynamiczny 
z odchyleniem sylwetki ku tyłowi naruszającym równowagę ciała. Zapobiega się temu poko-
nując pochyłości chodem bocznym, co jest korzystniejsze pod względem funkcjonalności.  

Technika chodu w protezie ze stopą SACH różni się od techniki chodu przy stopie 
przegubowej. Nie należy więc stosować jej u starych inwalidów używających od lat protezy 



 180

tradycyjnej, ponieważ zwykle kończy się to niepowodzeniem. Ogólnie jednak liczne zalety 
omawianej stopy znacznie przewyższają drobne, a często i dyskusyjne wady, co sprawia że 
stopa protezowa typu SACH jest obecnie najlepszym rodzajem zaopatrzenia.  
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FOOT PROSTHESIS OF THE ”SACH” TYPE AND ITS MAIN 
CONSTRUCTIONAL FORMS 

 
ABSTRACT: 
 
 The authors describe a foot prosthesis of the ”SACH” type. The paper contains the 
description of the most commonly used foot prostheses of the ”SACH” type, bio-ergonomic 
conditions of the construction of prostheses, and constructional solutions. 
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