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„a mesterséges intelligencia korában is szükség 

van jól felkészült, az adott területet jól ismerő 

szakemberekre, akik a mesterséges intelligencia 

által kínált megoldást/eredményt képesek 

megfelelő szakmai intelligenciával értékelni, 

felülbírálni, korrigálni, kijavítani, kiegészíteni, 

illetve az adattudós szakemberekkel közösen a 

használt módszer/algoritmus továbbfejlesztése, 

vagy lecserélése mellett felelős döntést hozni”

Barabási Albert László



GINOP- 2.1.7-15-2016-00308 „Prototípus, termék-, 
technológia- és szolgáltatásfejlesztés”:

Diabeteszes cipő kutatás

Dr Bleyer András 

matematikus



2017-2019 között diabeteses megelőző cipő 
fejlesztés GINOP 2.1.7 pályázat alapján

2021 Diabláb Debrecen



A projekt során

• 4000 láb 3D scennelt adatait és ahhoz tartozó kaptákat dolgoztuk 
fel

• Matematikai analízis alapján olyan kaptasort alakítottunk ki, amely 
98%-ban lefedi a diabeteses lábak szükségleteit

• Speciális betét formát alakítottunk ki

• A cipők tervezésében divattervező segített

2021 Diablá Debrecen



Milyen a megfelelő cipő? 

● Puha, ragasztásmentes felsőrész
● Varrásmentes bélés
● Ergonómiailag jól kialakított gördülőtalp
● Bőség adaptáció
● Nyomáspontok elkerülése
● Megfelelő belméret (mély, széles)
● Egyedi betét befogadására alkalmas
● Különböző igényeknek és alkalomnak megfelelő
● Megbízható gyártó által készített, minőségi





Ügyfeleink elégedettsége

100 fő diabéteszes ügyféllel végzett hivatalos  kísérlet 
eredményei 6 hét és 6 hónap után

1. Mennyire jó a cipő illeszkedése? 
2. Felső rész és lábujjak
3. Bélés, talp és sarok 
4. A talpbetét funkcionalitása, kényelme és anyaga 
5. Modellválasztás, anyag és kialakítás



KFI 16-1-2017-0326 „Lábbetegségek és deformitások szerint tipizált 
kaptakészítésen alapuló gyógycipő gyártás”

● 20 év alatt összegyűjtött adatok 
matematikai elemzése

● Matematikai analízis alapján a 
speciális, a lábbetegségek 
tulajdonságainak megfelelő kapták 
kifejlesztése

● Speciális talpkészlet létrehozása
● Üvegszál erősítésű ragasztható 

polyamid foglaló kialakítása
● Számítógépes analízis alapján 

történő gyártáselőkészítés, ISO, 
majd MDR szerinti gyártásrendszer, 
vállalatirányítási rendszer kialakítása





3D scan – pontosabb beágyazás
megtanultuk, hogy mit hogyan kell alkalmazni

mikor szükséges, és mikor nem – rizikó felmérés szükséges

2021 Diabláb Debrecen Betét Gyártás





Online felület a kapcsolódáshoz

• Számítógép határozza meg a 
kapta alakját

• Számítógép tervezi meg a 
cipő felsőrészt

• Szabásmintát készit

• Számítógép készíti el a 
gyártási lapot

• Ellenőrzi a gyártás 
folyamatát

• Az emberi tényezőkből adódó 
hibákat javítja



5 év szisztematikus fejlesztés

● Matematikai analízis eredményeinek megfelelő  
kaptasorozatok 

● 300+ női, férfi és gyerek modell, Vágó Réka divattervező 
bevonásával tervezve  

● Saját fejlesztésű diabéteszes gördülő talpak – sportos/ 
hagyományos

● Speciális, üvegszál erősítésű foglaló
● Online cipő konfigurátor
● Komplett gyártás dokumentáció
● ISO 9001 és ISO 13485 minőségbiztosítási rendszer
● Regisztrált európai gyártó, MDR megfelelőség





„a mesterséges intelligencia korában is szükség 

van jól felkészült, az adott területet jól ismerő 

szakemberekre, akik a mesterséges intelligencia 

által kínált megoldást/eredményt képesek 

megfelelő szakmai intelligenciával értékelni, 

felülbírálni, korrigálni, kijavítani, kiegészíteni, 

illetve az adattudós szakemberekkel közösen a 

használt módszer/algoritmus továbbfejlesztése, 

vagy lecserélése mellett felelős döntést hozni”

Barabási Albert László



Kőszőnőm a figyelmet


