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1. Popis 

Streifeneder silikonové návleky (dále jen „návleky“) zvyšují komfort nošení, napomáhají 
k dobré přilnavosti pahýlu, jsou velice stabilní a odolné proti opotřebení.  
Pomocí aretovacího šroubení (PIN) se návlek upevňuje zatížením a vsunutím do zámku 
lůžka protézy. 
 
 

2. Použití 
 Otočte návlek na rub a srolujte jej zcela k jeho dystálnímu konci. Obr. 1 
 Přiložte návlek přerolovaným dnem na konec pahýlu tak, aby mezi nimi nebyl žádný 

vzduch a pomalu rolujte návlek nahoru až k jeho proximálnímu konci. Obr. 2 
 Po celou dobu navlékání musí být návlek rolován, nikoli tahán, aby nedošlo k jeho 

poškození. Obr. 3  
 Upozornění: 
 Dbejte, aby se nevytvořily na pahýlu a návleku žádné vrásky, záhyby a aby mezi pahýlem 

a lůžkem nevznikaly vzduchové bubliny, které by mohly ovlivnit funkci protézy a dráždit 
pokožku pahýlu. Obr. 4 
V žádném případě nepoužívejte návlek na otevřené rány. 
Při neočekávaných komplikacích, podráždění pokožky či poruchách krevního oběhu, je 
nutné upustit od používání návleku a okamžitě se obrátit na ortopedického technika  nebo 
lékaře. 
Dodržujte všechna doporučení a nepoužívejte při manipulaci s návlekem ostré předměty 
(nože, nůžky, nehty…)! 
 
 

3. Pahýlové Punčošky 
Upozornění: 

 Mezi pahýlem a návlekem doporučujeme nosit slabou pahýlovou punčošku (DAW-Nylon 
Sheath 25A50/…). Tím zlepšíte nejen komfort uživatele při používání, ale zároveň se to 
doporučuje a je vhodné z hygienických důvodů. 

  Samozřejmě toto doporučení platí pro všechny námi dodávané silikonové návleky. Díky 
používání punčošek se zlepší i komfort nošení samotných silikonových návleků. 

  Pro optimální a kompletní komfort při nošení doporučujeme používat pahýlové punčošky 
v návleku odpovídající vaší velikosti. 
 

  Pro ochranu postranního stehu proti eventuelnímu poškození prodřením se doporučuje 
  použití pahýlové punčošky z nylonu nebo bavlny, s distálním otvorem pro PIN přetažením 

 přes návlek. Obr. 5 
Tenké nylonové či bavlněné punčošky s distálním otvorem pro pin se nosí přes návlek pro 
kompenzaci objemu pahýlu. Obr. 5 
Tyto punčošky jsou dostupné v různých délkách pod níže uvedenými kódy: 
  20A61/…+velikost – pro nylonové punčošky 
  25A23/…+velikost – pro bavlněné punčošky 
Obr. 6 
 



 
Podle provedení připevněte pin nebo trn na adaptérový talířek návleku a vsuňte pahýl 
s návlekem do protézy. Dbejte pevného spojení (zamčení) mezi protézovým zámkem a 
návlekem.  
Spojení s protézou se přeruší pomocí tlačítka blokovací jednotky zámku protézy. I při 
odblokování protézu lehce zatižte, docílíte tím lehčího uvolnění pinu ze zámku.  
Obr. 7 
 
 

4. Čištění – Skin-Care 10H2 přípravek k mytí pahýlu 
K preventivnímu zabránění dráždění pokožky je nutné pahýl a návlek denně  (minimálně 
však po jednodobém použití) umýt. Doporučujeme jemný tekutý čistící prostředek  
Skin-Care mycí přípravek od firmy Streifeneder, který je pH neutrální a 100% bez 
parfémů a barviv. 
Při čištění dodržujte tento postup: Na rub otočené lůžko umyjte pod vlažnou tekoucí 
vodou s čistícím prostředkem Skin-Care mycí přípravek.  
Po čištění návlek usušte utěrkou. Obr. 8 
Upozornění: 
Nesušte návlek pomocí nadměrného tepla (topení, horkovzdušný fén, kamna…), mohli by 
jste návlek poškodit! 
Nepoužívejte rozpouštědla, ředidla, aceton, benzín ani jiné chemické čistící prostředky! 
 
 

5. Ochrana pomocí Skin-Care 10H4 Regenerační krém zvlhčující 
Máte-li pocit, že kůže pahýlu je suchá natřete, po umytí pokožku přípravkem Skin-Care 
regeneračním zvlhčujícím krémem, který pokožku hydratuje a učiní ji hebkou a pružnou. 
Všechny přípravky firmy Streifeneder jsou pH neutrální, bez parfémů, barviv a 
nezanechávají mastnou stopu. 
Nenanášejte Skin-Care těsně před narolováním lůžka! 
Obr. 9 
Upozornění: 
Mnoho běžných čistících prostředků v domácnosti a hygienických prostředků (mýdla, 
deodoranty, parfémy, aerosoly, alkoholové spreje nebo peelingové a podobné produkty) 
mohou vyvolat podráždění pokožky či k němu přispět. 
 
 

6. Péče o pahýl Skin-Care 10H3 Ochranný krém na pokožku 
Při suché a namáhané kůži je možné přípravek Skin-Care vmasírovat do pokožky pahýlu. 

 
 
7. Upozornění 

Dbejte na to, aby návlek nepřišel do styku s cizími předměty a substancemi, které by se 
mohli usadit v silikonu a vyvolat kožní problémy. V některých případech je pak možném 
že umytí návleku nebude dostačující. Přineste návlek do protetické dílny, jestliže přišel do 
styku s cizími předměty či chemickými látkami. 
Na počátku používání návleku může dojít ke zvýšené potivosti, která by měla po 2-3 
týdnech ustat. Není-li tomu tak, kontaktujte ortopedického technika nebo lékaře. 

 
 
 



8. Garance 
 Firma ORTHO-AKTIV s.r.o. přebírá na produkty garanci a to ode dne odeslání 

zákazníkovi. Garance všech silikonových návleků je maximálně pouze 12měsíců. 
  Skin-Care plus 6 měsíců 
  First-Class plus 6 měsíců 
  Skin-Care  6 měsíců 
  First-Class   6 měsíců 
  AK-Control  6 měsíců   
  Aktive-Care  9 měsíců 
  Clear, Basic  12 měsíců 
  Clear, Matrix  12 měsíců 
  Clear, Cushion 12 měsíců  
  ClearTex  12 měsíců 
  Two-Colour  12 měsíců  
 

  
 
 
 Obsah Garance 

 Garantujeme, že výrobky jsou bez materiálních a konstrukčních vad. Tato záruka výrobce 
platí, jestliže produkt nejeví známky přílišného opotřebení, dále, jestliže je produkt užíván 
k určenému účelu, není provedena žádná neautorizovaná modifikace,  jsou dodrženy 
všechny instrukce a doporučení a jestliže je produkt upraven  kvalifikovaným odborným 
ortopedickým technikem. 

 
 Poškození způsobená nehodou, nedbalostí, nevhodnou aplikací nebo aplikací mimo určení 

výrobku, dále poškození způsobené nesprávným nastavením poškozených částí, 
nahrazením částmi neschválenými firmou Streifeneder, opravou nebo modifikací 
neoprávněnou osobou, při kterých byl materiál poškozen nebo tím nepříznivě ovlivněn 
samotný výrobek nebo jeho části, nejsou touto zárukou kryty. 

  
 V případě záruční reklamace bude výrobek firmou Streifeneder ortho.production GmbH 

dle jeho volby, buď bezplatně opraven, nahrazen nebo znovu bezplatně dodán nebo bude 
cena produktu, či její část proplacena původnímu odběrateli. 

  
 Zde popisovaná záruka nahrazuje jiná vyjádření nebo nevyslovenou záruku a  
 (v rozsahu právně možných) nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky, hodící se pro 

speciální účel. 
 
 Všechny garance a záruky vyjma nahoře jmenovaných jsou vyjmuty a zamítnuty firmou 

Streifeneder. Za žádných okolností není firma Streifeneder odpovědná za specifická 
poškození nebo poškození nedbalostí vzniklá, tak jako za škody následné, dokonce i v 
případě že Streifeneder byl upozorněný na možnost této potenciální ztráty nebo 
poškození. 

 
 
 
 
 
 



9. Prohlášení o shodě 
F.G. Streifeneder, K.G. prohlašuje jako výrobce na vlastní zodpovědnost, že silikonové 
návleky odpovídají nařízení 93/42/EWG. 
Na tyto výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem o technických 
požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 336/2004 Sb. 
 
 
Výrobce:  
Streifeneder 
ortho.production GmbH 
Moosfeldstraße 10 
82275 Emmering/Germany 
Tel +49 8141 6106-0 
Fax +49 8141 6106-50 
office@streifeneder.de 
www.streifeneder.de 
 
 
Prodejce: 
Ortho - Aktiv spol. s r. o. 
Husova 54 
538 54 Luže 
tel. 469 671 430, 
mobil 604 669 098 
ortho-aktiv@quick.cz 
www.protetika-ortho-aktiv.cz 
     
  


