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Sada náhradní dílů pro Artikon.genu 
Ortotický systém / sadu kolenních kloubů

Návod k použitíCZ
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Pozor!
Kuličkové ložisko je 
asymetrické.

Vnitřní a vnější kroužky jsou na 
jedné straně v jedné rovině. Zatímco 
vnitřní kroužek na druhé straně oproti 
vnějšímu mírně vystupuje.

Technické údaje

Důležité:
Kuličkové ložisko musí být 
zatlačeno tak, že zapuštěný 
vnější kroužek je zarovnaný 
se zadní stranou kloubu.

Po vtlačení vnitřní kroužek na jedné 
straně mírně vystupuje, stejně tak 
vystupují i vnitřní a vnější kroužky na 
protilehlé straně kloubu.

Sada náhradních dílů pro: 2J10L / 2J10R / 2J11 / 2J10LV / 2J10RV / 2J11V
Popis: Sada obsahuje:

2 x Ložiskový šroub M5
2 x Tlumič nárazu vel. 16
2 x Tlumič nárazu vel. 20
2 x Kuličkové ložisko
2 x Samolepící vodící kroužek (vnitřní Ø 8)
2 x Samolepící vodící kroužek (vnitřní Ø 16)
8 x Torx-šroub
1 x Speciální montážní mazivo

Výměna kuličkového ložiska

zapuštění
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Lepení / montáž samolepících vodících kroužků
Očistěte povrch okolo kuličkových 
ložisek pomocí Loctite 7063 a 
bavlněného hadříku. Nechte oschnout 
a samolepící vodící kroužky přilepte 
tak, jak je znázorněno na obrázku. 

Naneste Speciální montážní mazivo, 
obj. č. 22J100, na otevřenou stranu 
kuličkového ložiska.

Opatrně zasuňte oba spoje kloubu 
do sebe a utáhněte ložiskové šrouby 
utahovacím momentem 6 Nm.
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Omezení použití: Vzhledem k individuálnímu přizpůsobení a z 
hygienických důvodů, vezměte, prosím, na vědomí, že tento výrobek je 
určen pouze pro uživatele, kterému byl indikován. Výrobek nesmí být 
používán nikým jiným.

Pozor: Upozorňujeme na to, že Artikon.genu Sada kolenních kloubů byla 
testována a schválena pouze ve spojení se všemi dalšími Streifeneder 
modulárními díly.

Garance: Následující prohlášení o garanci je platné v souladu s jinými 
relevantními zákony danými garančními nároky a je od těchto nezávislé. 
Garance je poskytována namísto jakýchkoli jiných vyjádřených nebo 
nepřímo vyjádřených garancí nebo vhodných garancí pro konkrétní účel. 
Odpovídající ověření musí být f. Streifeneder ortho.production GmbH 
předložena bez žádosti, při uplatnění nároků vyplývajících z této garance.

Podmínky garance: Nároky vyplývající z garance výrobce lze 
uplatňovat pouze v případě, že daný výrobek byl namontován a seřízen 
certifikovaným / akreditovaným ortopedickým technikem a v případě, 
že výrobek byl 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, orazítkovány razítkem a stvrzeny podpisem 
technika provádějící odborné firmy. Odpovídající ověření musí být f. 
Streifeneder ortho.production GmbH bez žádosti předány při uplatnění 
nároků z této garance.

Garanční doba a její omezené trvání: Délka garance od výrobce se liší 
v závislosti na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání 
zákazníkovi. Zvláštní podmínky garance tohoto výrobku jsou:

Garanční lhůta 2J10/E50 Sady náhradních dílů pro Artikon.genu kolenní 
klouby  = 12 měsíců
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Nároky vyplývající z této garance musí být neprodleně písemně uplatněny 
u f. Streifeneder ortho.production GmbH nebo dodavatele, a to nejpozději 
do 1 měsíce po zjištění nároku dle této garance. Právo uplatňovat nároky 
na garanci po uplynutí této lhůty je výslovně vyloučeno.

Rozsah garance a vyloučení: Je zaručeno, že výrobek je bez materiálových 
a výrobních vad.

Garance se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:
•  špatné instalace,
•  provozních podmínek,
•  nevhodného použití (zejména v rozporu s danými pokyny výrobce),
•  běžného opotřebení,
•  vnějších vlivů, jako jsou např. vyšší moc nebo zásahy ze strany  

třetích osob.

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

Záruka 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.

Garanční servis: Jsou-li splněny všechny podmínky této garance, f. 
Streifeneder ortho.production GmbH na základě vlastního uvážení buď 
výrobek opraví nebo vymění zdarma.

Likvidace: Výrobek je pro člověka a životní prostředí nezávadný a lze jej 
recyklovat.

Výrobek musí být zlikvidován nebo zrecyklován podle daných regionálních 
nebo národních předpisů.
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Autorizovaný zástupce  
a prodejce na Slovensku:

Streifeneder 
ortho.production GmbH

Moosfeldstraße 10
82275 Emmering

Germany
T +49 8141 6106-0

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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