
RZECZPOSPOLITA 
POLSKA 

 

Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej 

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230274 

(21) Numer zgłoszenia: 418765 
 
 
 

(22) Data zgłoszenia: 20.09.2016 

(13)  B1 

(51) Int.Cl. 

A61B 5/11 (2006.01) 

A61B 5/01 (2006.01) 

(54) 
Materac do monitorowania stanu pacjenta w opiece pielęgnacyjnej 

oraz zespół materacy 

(43) Zgłoszenie ogłoszono: 

26.03.2018 BUP 07/18 

 

 

 

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 

31.10.2018 WUP 10/18 

(73) Uprawniony z patentu: 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, 
Kraków, PL 

 

 

(72) Twórca(y) wynalazku: 

JERZY KWAŚNIEWSKI, Kraków, PL 

JANUSZ JURASZEK, Bielsko-Biała, PL 

 

 

(74) Pełnomocnik: 

rzecz. pat. Oliwia Czarnocka 

  

 

P
L

  
2
3
0
2
7

4
  

B
1
 

 

 



 PL 230 274 B1 2 

Opis wynalazku 

Dziedzina 

Przedmiotem wynalazku jest materac monitorujący podłoże pacjenta w opiece pielęgnacyjnej. 

Leczenie chorych, u których samodzielność i swoboda poruszania się na łóżku jest znacznie ograni-

czona (urazy wielonarządowe, porażenia, opatrunki gipsowe) lub całkowicie wyłączona (pacjent nie-

przytomny) wymaga od personelu medycznego, zwłaszcza pielęgniarskiego intensywnego nadzoru. 

Nadzór ten obejmuje ocenę parametrów życiowych (tętno, ciśnienie tętnicze, saturacja krwi, tempera-

tura itp.) a także szeroko rozumianą profilaktykę zapobiegającą powikłania związanym z przedłużają-

cym się unieruchomieniem pacjenta. Do takich powikłań zaliczamy odleżyny, skostnienia stawowe, 

przykurcze mięśni, ucisk nerwów obwodowych, zapalenie żył, zapalenie płuc itp. Odleżyny najczęściej 

tworzą się w okolicy miednicy, kości krzyżowej, na łokciach i piętach. Dlatego co dwie godziny należy 

zmieniać ułożenie ciała chorego. W szpitalach często brakuje pielęgniarek do obsługi pielęgnacyjno-

medycznej pacjentów, stąd pomysł na kompleksowy system monitorowania podłoża (materacy) pacjen-

tów, w którym inteligentny układ elektroniczny pozwala na przesyłanie informacji o aktualnym ułożeniu 

pacjenta i czasie jego przebywania w tym położeniu. 

Stan techniki 

Z opisu zgłoszeniowego nr US 2012/0184862 znane jest rozwiązanie systemu i sposobu monito-

rowania pacjenta oparte na sieciach światłowodowych. Rozwiązanie to pozwala monitorować pracę 

serca i oddychanie pacjenta, ruch pacjenta, pozwala stwierdzić obecność pacjenta w łóżku lub jego 

brak. Rozwiązanie to bazuje na czujnikach odkształceń zbudowanych z czujników światłowodowych  

z siatką Bragga (FBG). 

Odpowiedzią na powyższą problematykę jest rozwiązanie według wynalazku, które pozwala na 

monitorowanie stanu pacjenta w opiece pielęgnacyjnej poprzez stałe uzyskiwanie informacji o ułożeniu 

pacjenta oraz informacji o aktualnej temperaturze pacjenta i wilgotności podłoża spowodowanego np. 

wyrwanym wenflonem, problemem fizjologicznym, wymiocinami itp. 

Istota 

Materac do monitorowania stanu pacjenta w opiece pielęgnacyjnej według wynalazku zawiera 

część zasadniczą oraz warstwę wierzchnią, w której umieszczono czujniki tworzące sieć czujnikową 

połączoną z interrogatorem i komputerem za pomocą sprzęgacza. 

We wnętrzu warstwy wierzchniej znajduje się światłowodowy wzdłużny czujnik naprężeń zamo-

cowany na dwóch przeciwległych bokach warstwy wierzchniej, przy czym do czujnika dołączone są co 

najmniej dwa światłowodowe poprzeczne czujniki naprężeń, które są zamocowane na dwóch pozosta-

łych przeciwległych bokach warstwy wierzchniej. 

Wzdłużny czujnik naprężeń umieszczony jest w otulinie rurowej, na końcach której zamocowane 

są elementy sprężyste mocujące wzdłużny czujnik naprężeń do materaca. 

Poprzeczne czujniki naprężeń umieszczone są również w otulinie rurowej, na końcach której za-

mocowane są elementy sprężyste mocujące poprzeczne czujniki naprężeń do materaca. 

Do wzdłużnego czujnika naprężeń zamocowany jest ponadto co najmniej jeden światłowodowy 

czujnik wilgotności oraz co najmniej jeden światłowodowy czujnik temperatury. 

Korzystnie światłowodowy czujnik wilgotności składa się z czujnika FBG pokrytego powłoką poli-

merową, która pęcznieje pod wpływem wilgoci. 

Korzystnie otulina rurowa znajduje się na całej długości czujnika naprężeń. 

Korzystnie otulina rurowa składa się z dwóch rurek o różnych średnicach umieszczonych jedna 

w drugiej i zachodzących częściowo na siebie. 

Korzystnie otulina rurowa wykonana jest z elastomeru. 

Korzystnie elastomerem jest kauczuk naturalny lub polipropylen lub poliuretan termoplastyczny. 

Korzystnie czujnik wilgotności usytuowany jest w miejscu odpowiadającym położeniu dłoni i/lub 

bioder i/lub głowy pacjenta. 

Korzystnie czujnik temperatury usytuowany jest w miejscu odpowiadającym położeniu głowy i/lub 

biodrom pacjenta. 

Korzystnie poprzeczne czujniki naprężeń usytuowane są w miejscach odpowiadających ramio-

nom i biodrom pacjenta. 

Przedmiotem wynalazku jest również zespół materacy, który zawiera co najmniej dwa materace 

wykonane zgodnie z wynalazkiem połączone w sieć umożliwiającą monitorowanie stanu pacjentów. 
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Korzystne skutki 

Materac według wynalazku pozwala na stałe monitorowanie informacji o ułożeniu pacjentów  

w systemie monitorowania także informacji o aktualnej temperaturze pacjenta i wilgotności podłoża spo-

wodowanego np. wyrwanym wenflonem, problemem fizjologicznym, wymiocinami itp. 

Figury 

Przedmiot wynalazku w przykładach wykonania jest przedstawiony na rysunku, na którym Fig. 1 

przedstawia schematycznie materac według wynalazku zawierający podstawowe elementy monito- 

rujące. 

Fig. 2 przedstawia schematycznie materac z umieszczonymi czujnikami. 

Przykład realizacji 

Materac do monitorowania stanu pacjenta w opiece pielęgnacyjnej zawiera część zasadniczą 2 

oraz warstwę wierzchnią 3. W warstwie wierzchniej 3 umieszczono czujniki 4 tworzące sieć czujnikową 

połączoną z interrogatorem 5 i komputerem 6 za pomocą sprzęgacza 7. We wnętrzu warstwy wierzch-

niej 3 znajduje się światłowodowy wzdłużny czujnik naprężeń V zamocowany na dwóch przeciwległych 

bokach warstwy wierzchniej 3. Do czujnika V dołączone są co najmniej dwa światłowodowe poprze-

czne czujniki naprężeń H1, H2, które są zamocowane na dwóch pozostałych przeciwległych bokach 

warstwy 3. W innym przykładzie wykonania tych czujników może być więcej, np. 6. Na fig. 2 oznaczone 

jako H1, H2, H3, H4, H5, H6. Wzdłużny czujnik naprężeń V umieszczony jest w otulinie rurowej 13, na 

końcach której zamocowane są elementy sprężyste 14 mocujące wzdłużny czujnik naprężeń V do ma-

teraca. Poprzeczne czujniki naprężeń H1, H2 umieszczone są w otulinie rurowej 13', na końcach której 

zamocowane są elementy sprężyste 14' mocujące poprzeczne czujniki naprężeń H1, H2 do materaca. 

Do wzdłużnego czujnika naprężeń V zamocowany jest ponadto co najmniej jeden światłowodowy czuj-

nik wilgotności 8 oraz co najmniej jeden światłowodowy czujnik temperatury 9. 

Światłowodowy czujnik wilgotności składa się z czujnika FBG pokrytego powłoką polimerową, 

która pęcznieje pod wpływem wilgoci. Otulina rurowa znajduje się na całej długości czujnika naprężeń 

V, H1, H2. Otulina ta składa się z dwóch rurek o różnych średnicach umieszczonych jedna w drugiej  

i zachodzących częściowo na siebie. Taka otulina może być wykonana z elastomeru, który odkształca 

się ze zmianą wilgotności i jest bioneutralny. Elastomerem może być kauczuk naturalny lub polipropylen 

lub poliuretan termoplastyczny. 

Czujnik wilgotności 8 może być usytuowany w dowolnym miejscu, najczęściej umieszczony jest 

w miejscu odpowiadającym położeniu dłoni i/lub bioder i/lub głowy pacjenta. Najlepiej aby był umiesz-

czony w miejscu odpowiadającym położeniu głowy i/lub biodrom pacjenta. 

Poprzeczne czujniki naprężeń usytuowane są w miejscach odpowiadających ramionom i biodrom 

pacjenta. 

Materace tak wykonane można łączyć w zespół materacy, który zawiera co najmniej dwa mate-

race połączone w sieć umożliwiającą monitorowanie stanu pacjentów. 

W systemie monitorowania wykorzystywane są czujniki FBG posiadające niewielkie rozmiary  

i bardzo małą masę co pozwala na znaczne zmniejszenie wagi systemu pomiarowego w porównaniu 

do czujników elektrycznych. Obecnie najbardziej rozpowszechnione są czujniki FBG, które mierzą od-

kształcenia w punkcie i mogą być traktowane jako zamiennik powszechnie stosowanych tensometrów 

elektrooporowych. Systemy pomiarowe wykorzystujące czujniki światłowodowe znajdują zastosowanie 

wszędzie tam, gdzie dotychczas nie było możliwe zastosowanie większej ilości sensorów z uwagi na 

ich zbyt dużą masę wraz z okablowaniem. Są one łatwiejsze w instalacji w porównaniu do czujników 

elektrycznych. Na pojedynczym światłowodzie może być naświetlonych kilka siatek Bragga kontrolowa-

nych przez jeden kanał urządzenia. Zastosowanie interrogatorów wielokanałowych pozwala na utwo-

rzenie gęstej siatki punktów pomiarowych. W porównaniu do innych systemów wykorzystujących poje-

dyncze urządzenia do odczytywania wyników z pojedynczych czujników, rozwiązanie to znacznie ob-

niża koszty pomiarów. Ponadto, mogą być odczytywane różnego rodzaju wartości (ugięcia, tempera-

tura, ciśnienie) przez jeden kanał. Ponieważ nie istnieje praktycznie ograniczenie w długości światło-

wodu, czujniki mogą być oddalone kilka kilometrów od urządzenia sterującego bez potrzeby zastoso-

wania wzmacniaczy. 

Czujniki FBG nie wymagają osobnego zasilania. Dzięki temu są całkowicie odporne na interfe-

rencje wywołane przez zakłócenia elektrostatyczne lub źródła częstotliwości radiowych. Ponadto, czuj-

niki te mogą być stosowane w ciężkich, eksplozyjnych warunkach. Charakteryzują się również wysoką 

wytrzymałością zmęczeniową. Czujniki FBG wykazują niezmienność swoich własności pomiarowych  

w czasie. Dzięki temu, że należą do grupy czujników pasywnych, posiadają zerowy dryft a co za tym 
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idzie, mogą być używane przez wiele lat bez konieczności powtórnej kalibracji. Dzięki tej własności 

szczególne zastosowanie znalazły przy długotrwałym monitoringu. 

Głównym elementem systemu do pomiarów odkształceń i/lub temperatury jest interrogator – op-

toelektryczne urządzenie odczytujące zmianę długości fali wprost proporcjonalną do odkształcenia siatki 

naciętej na pojedynczym światłowodzie. Pełny układ pomiarowy tworzy interrogator, czujniki FBG (czuj-

niki z siatką Bragga) oraz komputer wraz z inteligentnym oprogramowaniem. Oprogramowanie pozwala 

na rozróżnienie obciążenia czujników spowodowanych różnym ułożeniem pacjenta, na ilościowy pomiar 

temperatury, której wartość wcześniej jest kalibrowana do panujących warunków, na pomiar jakościowy 

wilgotności we wskazanych miejscach materaca. Na ekranie komputera pokazywana jest informacja  

o mierzonych parametrach jednocześnie na wszystkich łóżkach z wpiętą siecią światłowodową w jeden 

obwód. 

Na Fig. 1 przedstawiono przykładowe rozwiązanie zawierające podstawowe elementy inteligent-

nego systemu monitorującego składającego się materaców 1 z częścią zasadniczą 2 oraz warstwą 

wierzchnią 3, w której umieszczono sieć czujników światłowodowych FBG 7 lub sieć światłowodów 4 

połączoną z jednym interrogatorem 5 i części elektronicznej zawierającej komputer 6 z oprogramowa-

niem, połączony sprzęgaczem 7 z siecią. Sieć światłowodowa umieszczona w kolejnych materacach 1 

jest łączona szeregowo. 

Na rysunku Fig. 2 przedstawiono przykładowe rozmieszczenie czujników FBG. Światłowody 

umieszczone są w podatnym elemencie jakim są ruchome otuliny rurowe 13, 13' i są zakończone ele-

mentem sprężystym 14, 14' mocującym światłowód do brzegu materaca. Światłowody usytuowane są 

na materacu w pozycji porzecznej H i wzdłużnej V. Zmiana pozycji pacjenta 12 – pozycja na plecach 

lub na boku – określana jest przez pomiar naprężeń powstających w wyniku rozciągania lub ściskania 

światłowodu powodującego deformację siatki Bragga, co prowadzi do zmiany jej gęstości, a w efekcie 

do zmiany długości fali światła odbijanego przez czujniki naprężeń FBG V, H1-H6, co jest rejestrowane 

w komputerze 6. Czujniki te usytuowane są na wysokości barków i miednicy (bioder). Zmiany tempera-

tury pacjenta powodują zmianę współczynnika odbicia materiału, z którego wykonany jest rdzeń czuj-

nika FBG 9 i następuje też rozszerzenie struktury, co dodatkowo wpływa na rozkład oczek siatki Bragga 

czujników FBG 9 i umożliwia rejestrację ciepłoty ciała pacjenta 12. Czujniki temperatury 9 usytuowane 

są pod głową i w okolicy kręgosłupa lędźwiowego. Są one kalibrowane w zależności od ewentualnych 

dodatkowo pojawiających się osłon np. cerat, poduszek itp. Czujniki FBG wilgotności 8 usytuowane są 

na światłowodzie 4 w miejscach materaca 1 gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia zawilgocenia jest 

największe i są to okolice dłoni gdzie ewentualne wyrwanie wenflonu może spowodować wilgoć, okolice 

narządów płciowych (problemy fizjologiczne pacjentów), okolice głowy dla przypadków pojawienia się 

wymiocin.  

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Materac do monitorowania stanu pacjenta w opiece pielęgnacyjnej zawierający część zasad-

niczą (2) oraz warstwę wierzchnią (3), w której umieszczono czujniki (4) tworzące sieć czujni-

kową połączoną z interrogatorem (5) i komputerem (6) za pomocą sprzęgacza (7), znamienny 

tym, że we wnętrzu warstwy wierzchniej (3) znajduje się światłowodowy wzdłużny czujnik na-

prężeń (V) zamocowany na dwóch przeciwległych bokach warstwy wierzchniej (3), przy czym 

do czujnika (V) dołączone są co najmniej dwa światłowodowe poprzeczne czujniki naprężeń 

(H1, H2), które są zamocowane na dwóch pozostałych przeciwległych bokach warstwy (3), 

przy czym wzdłużny czujnik naprężeń (V) umieszczony jest w otulinie rurowej (13), na końcach 

której zamocowane są elementy sprężyste (14) mocujące wzdłużny czujnik naprężeń (V) do 

materaca, a także poprzeczne czujniki naprężeń (H1, H2) umieszczone są w otulinie rurowej 

(13'), na końcach której zamocowane są elementy sprężyste (14') mocujące poprzeczne czuj-

niki naprężeń (H1, H2) do materaca, oraz do wzdłużnego czujnika naprężeń (V) zamocowany 

jest ponadto co najmniej jeden światłowodowy czujnik wilgotności (8) oraz co najmniej jeden 

światłowodowy czujnik temperatury (9). 

2. Materac według zastrz. 1, znamienny tym, że światłowodowy czujnik wilgotności (8) składa 

się z czujnika FBG pokrytego powłoką polimerową, która pęcznieje pod wpływem wilgoci. 

3. Materac według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że otulina rurowa (13) znajduje się na całej 

długości czujnika naprężeń (V). 
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4. Materac według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że otulina rurowa (13, 13') składa się  

z dwóch rurek o różnych średnicach umieszczonych jedna w drugiej i zachodzących czę-

ściowo na siebie. 

5. Materac według zastrz. 1 albo 2, albo 3, znamienny tym, że otulina rurowa (13, 13') wykonana 

jest z elastomeru. 

6. Materac według zastrz. 4, znamienny tym, że elastomerem jest kauczuk naturalny lub poli-

propylen lub poliuretan termoplastyczny. 

7. Materac według jednego z poprzednich zastrz., znamienny tym, że czujnik wilgotności (8) usy-

tuowany jest w miejscu odpowiadającym położeniu dłoni i/lub bioder i/lub głowy pacjenta (12). 

8. Materac według jednego z poprzednich zastrz., znamienny tym, że czujnik temperatury (9) 

usytuowany jest w miejscu odpowiadającym położeniu głowy i/lub biodrom pacjenta (12). 

9. Materac według jednego z poprzednich zastrz., znamienny tym, że poprzeczne czujniki naprężeń 

(H1, H2) usytuowane są w miejscach odpowiadających ramionom i biodrom pacjenta (12). 

10. Zespół materacy, znamienny tym, że zawiera co najmniej dwa materace zgodnie z zastrze-

żeniami od 1 do 9 połączone w sieć umożliwiającą monitorowanie stanu pacjentów. 

 

 

Rysunki 
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