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15A2/A200 15A2/A400 100kg 

15A3/S200 15A3/S400 125kg 

15A4/T225 15A4/T445 100kg 

 
 

    Trubkový adaptér  

    s trubkou z lehkého kovu, Ø 30 x 2 mm 
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Trubkový adaptér     aluminium / ocel / titan 
Aluminiová trubka    aluminium 
Rozměry trubky    Ø 30 x 2mm 
Maximální stavební výška   179mm / 379mm 
Minimální délka pro krácení  78mm 
Možnost nastavení    pyramidový systém 
Seřizovací šrouby    M8 x 14mm (obj. č. 22A2) 
 
Obj. číslo    Materiál  Váha   Hmotnostní limit 
15A2/A200 / 15A2/A400 aluminium  140g / 230g  100kg 
15A3/S200 / 15A3/S400  ocel   190g / 310g  125kg 
15A4/T225 / 15A4/T445 titan   160g / 260g  100kg 
 
  Trubkové adaptéry 15A2/A…, 15A3/S… a 15A4/T… jsou schváleny pro uživatele 
  stupně aktivity (walky) 1 až 4 a pro maximální hmotnost včetně nošených či  
  vzpíraných břemen dle tabulky.  
 
 
2 Popis a Funkce 
Trubkový adaptér s aluminiovou trubkou představuje v modulární protéze technické spojení mezi 
díly kolene a chodidla. Používá se ke stavbě modulárních protéz dolních končetin a může být 
spojen např. se šroubovým upínacím adaptérem, posuvným adaptérem či kolenním kloubem. 
 
  Trubkový adaptér s aluminiovou trubkou je určen výhradně k vybavení modulárních 
  protéz dolních končetin. 
 
 
3 Stavba / Konstrukce 
Trubkový adaptér je třeba zkrátit podle pacientova měrného listu. Pro zkrácení se nesmí trubkový 
adaptér ani aluminiovou trubku upínat do zařízení jako je např. svěrák. Ke zkracování 
aluminiových trubek musí být použit správný nástroj, např. náš řezák na trubky 158P10.  
Aluminiová trubka nesmí být zkrácena příliš. Čára řezu musí být vedena přesně pod pravým 
úhlem vzhledem k ose trubky, nikdy nesmí být řezáno pod jiným úhlem. 
Pro zabránění následnému možnému poranění, musí být řezná hrana trubky vždy pečlivě 
odhrotována z vnitřní i vnější strany ( např. naším odhrotovačem 158P11).  
Po odhrotování musí být čelní plocha řezu dostatečně zachována.  
 
  Trubkový adaptér musí být vždy stavěn do protézy pomocí seřizovacích šroubů  
  na distálním konci. 
 
  Upozornění 
  Trubkový adaptér s aluminiovou trubkou je schválen na určitý hmotnostní limit  
  (dle tabulky v bodě 1, Technická data), zatímco rozhodující limit pro maximální  
 hmotnostní zatížení celé protézy je určen komponentem s nejnižším limitem.   
 Maximálním hmotnostním zatížením se rozumí celková hmotnost pacienta včetně  
 vzpíraných či nošených břemen.  
 
4 Technické údaje 
Utahovací moment pro seřizovací šrouby trubkového adaptéru je 15Nm. Pro utahování použijte 
kalibrovaný momentový klíč (173P11). Po seřízení protézy zajistěte závity pomocí Loctite 241 
(118P35). 
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  Upozornění! 
   Trubkový adaptér s aluminiovou trubkou 15A2/A…, 15A3/S…, 15A4/T…, nesmí 

  přijít do styku s látkami či předměty způsobující korozi jako je voda a slaná voda, 
  kyseliny, prach či písek. Nedodržení tohoto doporu čení povede ke ztrát ě nároku 
na   reklamaci či jakoukoli kompenzaci ze strany Streifeneder ortho .production 
GmbH a   dodavatele. Prosím, informujte o tom uživa tele protézy 
 
 
5 Údržba / Servis 
Všechny pohyblivé části musí být vizuálně a funkčně kontrolovány po 6-ti měsících, stejně jako 
všechny pevné komponenty po 12-ti měsících. 
 
 
6 Náhradní díly 
Pozinkované Seřizovací šrouby M8 x 14 mm (22A2/M8x14) lze jednotlivě objednat. 
 
 
7 Použití 
Trubkový adaptér 15A2/A…, 15A3/S… a 15A4/T… vyžaduje kvalifikované a individuální 
přizpůsobení uživateli v závislosti na indikaci, které musí být provedeno odborným a vyškoleným 
personálem. 
 
7.1 Omezení použití 
Vzhledem k přizpůsobení nastavení a z hygienických důvodů, berte prosím na vědomí, že 
výrobek smí být užíván pouze jedním pacientem, kterému byl  přizpůsoben.  
Nesmí být užíván další osobou. 
 
  Upozornění! 
  Upozorňujeme na to, že trubkový adaptér 15A2/A…, 15A3/S… a 15A4/T… byl   
 testován a schválen pouze ve spojení s modulárními a stavebními díly firmy   
 Streifeneder. 
 
7.2 Nesprávné použití 
Trubkový adaptér 15A2/A…, 15A3/S… a 15A4/T… je dimenzován pro uživatele aktivity 1 až 4 dle 
walky klasifikačního systému a pro maximální tělesnou hmotnost dle tabulky (bod 1 Technická 
data, včetně vzpíraných a nošených břemen). 
Není vhodný pro sportovní aktivity, jako např. skákání.  
 
7.3 Doba použití 
Doba použití je omezena na 5 let. 
 

 
 
 
 
8 Garance 
8.1 Délka Garance 
Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání 
zákazníkovi. Pro tento produkt, trubkový adaptér 15A2/A…, 15A3/S… a 15A4/T je garance 12 
měsíců. 
 
8.2 Rozsah garance 
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Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro 
běžné používání, pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, 
že byly dodrženy všechny návody, upozornění a doporučení a výrobek byl certifikovanými/ 
licencovanými odbornými ortopedickými techniky, nebo pod jejich vedením, spojen s ostatními díly 
protézy a přizpůsoben pacientovi, který byl řádně proškolen o jeho používání.  
Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neodbornou, nedbalou 
aplikací nebo nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, 
použitím dílů neschválených firmou Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou 
osobou, kterou byl materiál poškozen nebo mají jiné negativní účinky na  
výrobek nebo jeho díly.  
Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek 
zdarma opraví, nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady 
za systém nebo díly z něho.  
Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci 
(pokud to zákon připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální 
účel.  
Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V 
žádném případě neručí Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody 
následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl upozorněný na možnost potenciální ztráty 
nebo poškození.  
 
 
9 Prohlášení o shodě 
Streifeneder ortho.production GmbH prohlašuje jako výrobce, že uvedený výrobek trubkový 
adaptér 15A2/A…, 15A3/S… a 15A4/T je v souladu s požadavky směrnice 93/42/EEC. 
 

 
10 Likvidace 
Výrobek musí být zlikvidován nebo recyklován podle daných regionálních nebo národních 
předpisů. 
 
 
 
Výrobce :      Prodejce v ČR:  
Streifeneder       Ortho - Aktiv spol. s r. o. 
ortho.production GmbH      Husova 54 
Moosfeldstraße 10      538 54 Luže 
82275 Emmering/Germany     tel. +420 469 671 430, 
Tel +49 8141 6106-0      mobil +420 604 669 098 
Fax +49 8141 6106-50      ortho-aktiv@quick.cz  
office@streifeneder.de      www.protetika-ortho-aktiv.cz  
www.streifeneder.de  
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