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Elastický

hlezenní kloub
10J1  Elastický hlezenní kloub  neutrální forma

11J1  Elastický hlezenní kloub  forma s flexí v tuhosti 75 Shore

12J1  Elastický hlezenní kloub  forma s flexí v tuhosti 85 Shore

Ortho - Aktiv s.r.o.

Pro vytvarování forem před

zabudováním elastických

kloubů, připevněte tvarové

dummy ( ablony) na sádrový

model.

Dummy se po

astém pou ívání smr ťují, proto

by měly být po cca.10 pou itích

vyměněny.

Hřebí ky připevněte dummy na

model tak, aby jejich střed

procházel osou ohybu.

V některých případech mů e být

pro nastavení správné pozice

nutné nanesení sádry, tak, aby

se elastické klouby v pantární

flexi neprohýbaly.
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Upozornění:

Pokud budete chtít před ta ením plastu model odizolovat, doporu-

ujeme vám slabou ký a hladký trikot 95P2/5, který neroz íří

otisknutý tvar, co se ze silněj ím trikotem mů e stát a tím by mohlo

dojít k nepřesnému natvarování.

Budete-li si přát vytvořit doraz v plantární flexi, mů ete před

zalaminováním, respektive před nata ením plastu vlo it přídavný

materiál z plastu.
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Po vychladnutí sundejte ortézu

a dumy ze sádrového modelu.

Rozřízněte ji pilkou s jemným

ozubením na dva díly:

sandálovou a bércovou ást.

Pou ití oscila ní pilky se

z důvodů úbytku materiálu a

nepřesnosti řezu nedoporu uje.
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Ostré hrany po řezu, odstraňte

odhraňova em 160P25 nebo

160P55. Brou ení nebo ohlazení

zmen uje plochu potřebnou pro

usazení kloubů a sni uje

pevnost kloubů v ortéze!
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Elastický hlezenní kloub

(neutrální forma)

Vybru te malé "V" za střed

kloubu do obou ploch pro

usazení kloubu. Zjistěte, zda to

"V" nepřesahuje přes střed

kloubu.
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Elastický hlezenní kloub

s dorsální flexí

Vybru te anterior malou ást

materiálu do tvaru "U".
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Budete-li si přát plantární flexi,

odbru te materiál posterior a

po dosa ení vyhovující plantární

flexe.
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Pro vyvrtání otvorů, potřebných

pro uchycení kloubů, pou ijte

vrtáky dle velikosti: pro M+L

průměr 4,5 mm a pro velikost S

4,0 mm.
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Vlo te elastické klouby a utahněte je přilo enými rouby ( pro

velikosti M+L jsou to rouby M4x9 a pro S M3,5x7). Závisle na

tlou ťce materiálu mů e být nutné jejich zkrácení.

V ádném případě nesmí rouby přesahovat do vnitřní ásti ortézy!

Pou ijte ji tění roubů, např. Loctite pro zaji tění roubového

spojení.

Při správné montá i neutrálního elastického hlezenního kloubu, by

neměla mezi rozdělanými díly po jejich propojení vzniknout

mezera. Jinak je tomu po vybrou ení "V" nebo "U" tvaru.
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www.protetika-ortho-aktiv.cz
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Elastický hlezenní kloub 10J1, 11J1, 12J1

Ortho - Aktiv s.r.o.

Upozornění

Garance

Hluboké ta ení plastů přímo na elastické hlezenní klouby je

neporu í, ale tato metoda vede k nepřesným vytvarováním.

Speciální forma tvarového dummy vytvoří lep í otisk a tím

odpovídající prostor pro definitivní elastické hlezenní klouby po

hlubokém ta ení.

Lep í vytvarování pak vede k precizněj ímu a kontrolovatelnému

vedení kloubu.

Elastické hlezenní klouby s dorzální flexí, lze měnit s Tamarak-

klouby, proto e dummy pro ně jsou toto né.

Mo nost výměny vám dopomů e k individuálnímu nastavení

ortézy (podpůrné funkce), které je pro va eho pacienta vyhovující.

Dále je tím uleh eno dal í nastavení, které je mo né přispůsobit

podle změněných potřeb pacienta.

Tyto klouby mohou být rovně pou ity pro volný, nebo

kontrolovaný pohyb ve flexi loketního, zápěstního, nebo kolenního

kloubu (u dětí jen v ur itých případech).

Doufáme, e z tak velkého pole pou ití elastických kloubů budete

při vybavení pacientů profitovat a e vás zaujmou.

Garance mů e být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek u íván za

daných podmínek k ur eným ú elům. Tento výrobek je

kontrolován podle doporu ení ISO. Spole nost Streifeneder ortho.

Produktion GmbH a i vá dodavatel poskytuje záruku  dvanáct

měsíců, pokud jsou u ívány výhradně modulární stavební díly

podle klasifika ního systému firmy Streifeneder.

Spole nost Streifeneder ortho. Produktion GmbH prohla uje jako

výrobce s plnou odpovědností, e elastické kolenní klouby 10J1,

11J1 a 12J1 odpovídají po adavkům směrnice 93/42/EWG.
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Prohlá ení o shoděš
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