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1  Obsah balení
Balení obsahuje:  1x 5A420/… GO.relax chodidlo 

1x kosmetický kryt s těsnícím kosmetickým krytem 
1x Spektra ponožku

2  Technická data

Max. hmotnost pacienta: viz tabulka 
Stupeň aktivity (walky): 2 a 3 
Připojení: pyramidový adaptér

Stavební výška (závislá na velikosti chodidla): 103 mm (velikost 22 – 25) 
106 mm (velikost 26 – 29)

Váha (včetně kosmetického krytu, těsnícího 
kosmetického krytu a Spektra ponožky):

cca 620 g (velikost 27) 

Použití dle Streifeneder Walky-systému:

Chodidlo 5A420/… GO.relax je schváleno pro stupeň aktivity 2 a 3 a pro 
maximální tělesnou hmotnost včetně běžně nošených a zvedaných  
břemen až do 150 kg (v závislosti na velikosti chodidla, viz bod 2 – tabulka).

max. hmotnost pacienta:
60 kg 80 kg 100 kg 125 kg 150 kg

velikost 22  

velikost 23   

velikost 24    

velikost 25    

velikost 26     

velikost 27     

velikost 28    

velikost 29   
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4  Stavba
4.1  Základní stavba

Zátěžová linie prochází chodidlem přibližně v 1/3 od paty a ve 2/3 od špičky 
chodidla.
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3  Popis a funkce
Chodidlo 5A420/... GO.relax se používá výhradně k protetickému vybavení 
dolních končetin.
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4.2   Nastavení při zátěži

Výška podpatku: 0 až max. 10 mm

Nechte uživatele postavit s 
rovnoměrným rozložením hmotnosti 
na obě chodidla.

Dbejte na to, aby bylo dosaženo 
rovnoměrného rozložení hmotnosti 
na přednoží a patu.

Zkontrolujte zátěžovou linii a zjistěte, 
zda je v souladu s doporučeným 
výchozím bodem.

1/3 2/3
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4.3   Dynamické nastavení – technik

Požadované 
hodnoty

Změny v nastavení

tvrdší zpětná 
vazba prstů

nakloňte chodidlo směrem k plantární fl exi nebo 
posuňte zátěžovou linii směrem dozadu

měkčí zpětná 
vazba prstů

nakloňte chodidlo ve směru dorsální extenze dozadu 
nebo posuňte zátěžovou linii směrem dopředu

tvrdší zpětná 
vazba paty

nakloňte chodidlo ve směru dorsální extenze dozadu 
nebo posuňte zátěžovou linii směrem dopředu

měkčí zpětná 
vazba paty

nakloňte chodidlo směrem k plantární fl exi nebo 
posuňte zátěžovou linii směrem dozadu

5.1  Demontáž/montáž kosmetického krytu
K nazouvání a vyzouvání kosmetiky chodidla použijte montážní lžíci 
5M400, která usnadňuje nazutí a vyzutí kosmetického krytu z chodidla.

5  Technické údaje

5.2  Demontáž

Při demontáži dbejte na to, aby pata 
přesahovala přes hranu stolu. To 
umožní vytažení kosmetiky chodidla 
a ulehčí se tím vyzutí.

podobný obrázek
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5.3  Montáž

Pozor!
Spektra ponožka musí být před montáží kosmetiky vždy 
přetažena přes chodidlo.

Pozor!
Dbejte na to, aby se chodidlo nedostalo do styku s chemikáliemi 
podporujícími korozi a nevhodnými látkami jako jsou např. voda 
slaná nebo sladká, kyseliny, prach nebo písek! Při zanedbání 
tohoto předpisu nelze od f. Streifeneder ortho.production GmbH 
ani od dodavatele žádat náhradu.
Prosím, seznamte s touto podmínkou uživatele!

Zatlačte chodidlo do kosmetiky. 
Dbejte na to, aby pata dosedla k 
okraji kosmetiky chodidla.

podobný obrázek

Abyste si usnadnili nasazení 
kosmetiky chodidla, zaveďte po 
straně delší konec montážní lžíce 
až pod patu a vpačte chodidlo do 
kosmetiky.

podobný obrázek
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6  Údržba a servis
Protézové chodidlo je bezúdržbové.

Poznámka:
Obecně platí, že všechny pohyblivé části musí být kontrolovány  
vizuálně a na funkčnost každých 6 měsíců; všechny pevné  
konstrukční části každých 12 měsíců. Pokud je to nutné,  
vyměňte kosmetický kryt a/nebo Spektra ponožku.

Pozor!
Upozorňujeme na to, že tento produkt byl testován a  
schválen pouze ve spojení s modulárními díly f.  
Streifeneder ortho.production GmbH.

7.3  Doba použití
Doba použití produktu je omezena na 3 roky.

Pozor!
Maximální zatížení chodidla je omezeno a závisí na použitém 
dílu s nejnižším hmotnostním limitem. Tento díl určuje  
maximální hmotnostní zatížení celé protézy. Maximálním 
hmotnostním zatížením je tělesná hmotnost uživatele včetně 
běžně nošených a zvedaných břemen (viz bod 2).

7.2  Nesprávné použití
Tento produkt je určen výhradně pro pohybovou aktivitu (walky) 2 a 3 a 
pro maximální tělesnou hmotnost včetně běžně nošených a zvedaných 
břemen (viz bod 2) a není vhodný pro sportovní aktivity (např. skákání, 
běh, …).

7  Použití
Tento produkt vyžaduje kvalifikované a individuální přizpůsobení uživateli 
dle indikace. Veškeré mechanické nastavení musí být provedeno odborným 
a vyškoleným personálem.

7.1  Omezení použití
Vzhledem k přizpůsobení nastavení a z hygienických důvodů, smí být pro-
dukt používán pouze jedním uživatelem, kterému byl přizpůsoben. Nesmí 
být používán další osobu. 
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8  Garance
Následující garance je platná v souladu s jinými relevantními zákony danými 
garančními nároky a je od těchto nezávislá. Garance je poskytována 
namísto jakýchkoli jiných vyjádřených nebo nepřímo vyjádřených garancí 
nebo vhodných garancí pro konkrétní účel.

8.1  Podmínky garance
Nároky vyplývající z garance výrobce lze uplatňovat pouze v případě,  
že daný produkt byl namontován a seřízen certifikovaným/akreditovaným 
ortopedickým technikem a v případě, že byl produkt řádně a pravidelně 
udržován vyškoleným technikem ve stanovených intervalech. Pokud jde  
o údržbu a předepsané termíny, jsou dány f. Streifeneder ortho.production 
GmbH. Prováděný servis a údržba musí být potvrzeny datem, razítkem  
a stvrzeny podpisem provádějící odborné firmy. Odpovídající ověření musí 
být f. Streifeneder ortho.production GmbH nebo dodavateli předloženo 
bez žádosti při uplatnění nároků vyplývajících z této garance.

8.2  Délka garance a její omezené trvání
Délka garance od výrobce se liší v závislosti na typu produktu. V každém 
případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi. Konkrétní podmínky 
garance pro tento produkt jsou následující:
Délka garance: 5A420/... GO.relax = 24 měsíců
Délka garance: 5A400/X... Kosmetický kryt = 6 měsíců

Nároky vyplývající z této garance musí být neprodleně písemně uplatněny 
u f. Streifeneder ortho.production GmbH nebo u dodavatele, a to nejpozději 
do 1 měsíce od zjištění nároku dle této garance. Právo uplatňovat nároky na 
garanci po uplynutí této lhůty je výslovně vyloučeno.
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8.3  Rozsah garance a vyloučení
Je zaručeno, že produkt je bez materiálových a výrobních vad.

Garance se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:
• chybné stavby protézy,
• nedbalé nebo nesprávné montáže,
• nevhodného použití (zejména v rozporu s danými pokyny výrobce),
• běžného a nadměrného opotřebení,
• vnějších vlivů (např. vyšší moc nebo zásahy ze stran třetích osob).

Stejně tak nejsou zahrnuty optické vady bez vlivu na funkčnost daného 
produktu, rovněž vady vyplývající z kombinace poškozených dílů,  
použitím dílů neschválených f. Streifeneder ortho.production GmbH  
a/nebo zásahy či opravy prováděné neautorizovaným prodejcem  
f. Streifeneder ortho.production GmbH.

Garance nevytváří závazky vůči f. Streifeneder ortho.production GmbH 
a dodavateli, pokud se jedná o náhradu následné škody nebo poškození 
jakéhokoli druhu či jiných nároků na náhradu škody. Výjimkou jsou závazné 
právní předpisy, dle kterých f. Streifeneder ortho.production GmbH nad rámec 
dobrovolné garance za produkt ručí.

8.4  Garanční servis
Jsou-li splněny všechny podmínky této garance, f. Streifeneder  
ortho.production GmbH na základě vlastního uvážení buď produkt opraví 
nebo vymění zdarma.
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9  Prohlášení o shodě
Streifeneder ortho.production GmbH jako výrobce prohlašuje, že chodidlo 
5A420/... GO.relax je v souladu s požadavky směrnice 93/42/EHS.

10  Likvidace
Produkt je pro člověka a životní prostředí nezávadný a lze jej recyklovat. 
Musí být zlikvidován nebo zrecyklován podle daných regionálních nebo 
národních předpisů.

Návod k použití je chráněn autorským zákonem. Kopírování kompletního návodu k použití nebo i částí 
v jakékoliv formě je povoleno pouze s výslovným písemným povolením f. Streifeneder ortho.production 
GmbH. Uvedené rozměry a hmotnosti jsou informativní a nezávazné. Výrobce si vyhrazuje právo  
k provedení možných mírných odchylek v konstrukci, tvaru, barvě nebo v obsahu balení. Produkty  
mohou být změněny bez předchozího upozornění po tisku tohoto návodu k použití v 2019-08. 
Všeobecné obchodní podmínky jsou kdykoliv k nahlédnutí na www.streifeneder.com/op.



Autorizovaný zástupce a  
prodejce na Slovensku:

Streifeneder 
ortho.production GmbH
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82275 Emmering
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F +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de

www.streifeneder.de/op

Prodejce v ČR:
ORTHO-AKTIV, spol. s r.o.

Husova 54
538 54 Luže

Tel. +420 469 671 430
Mob. technik +420 604 669 098

ortho-aktiv@quick.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz
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