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Posuvn˘ adaptér, s laminaãní
kotvou – aluminium
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1. Účel použití
Posuvný adaptér 10A41/A se užívá výhradně k protetickému ošetření dolních končetin. Podle
klasifikačního systému firmy Streifeneder je doporučován pro pacienty s tělesnou hmotností 
do 75 kg.

2. Popis
Posuvný adaptér 10A41/A zajišťuje spojení mezi pyramidou a lůžkem protézy. Vedle této
funkce je možno navíc provádět translační nastavování lůžka protézy (Obr. 1 a 2).

3. Manipulace se stavěcími šrouby
Pomocí čtyř stavěcích šroubů 22A2/M8x12 je možno přehledně provádět statické korektury
kdykoli během konstrukce, při zkoušce, ale i po dokončení protézy.
Při výměně jednoho modulu nebo při demontáži je původně nastavená pozice ponechána,
jsou-li vyšroubovány pouze dva vedle sebe se nacházející šrouby, a sice ty původně nejvíce
zašroubované (Obr. 3).

Nejprve rovnoměrně přitáhněte šrouby momentovým klíčem 173P11 silou 10 Nm. Při dokon-
čování protézy je zajistěte pomocí Loctite 118P35 a jeden po druhém utáhněte na 15 Nm.

4. Nastavení posuvu 
Translační nastavení je možno alternativně provádět ve frontální a sagitální rovině. Horní část
adaptéru lze po rybinovém vedení posunout asi o 9 mm, a pak fixovat šrouby 22A2/M6x30
(Obr.2).
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Při dokončování protézy zajistěte šrouby pomocí Loctite 118P35.

5. Pokyn pro práci:
Na ochranu rybinového vedení je možno použít Plastilin 113P7 nebo silikonový dummy
10A41/AE3 (Obr. 4).

Záruka
Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným
účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG
poskytuje rozšířenou záruku po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly
podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě
Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že posuvný
adaptér 10A41/A odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.

22A2/M6x30
15 Nm

22A2/M8x12
10/15 Nm

Silikonový dummy
10A41/AE3

Pozor!
Při utahování šroubů 22A2/M8x12 dodržujte následující postup:


