
 
STREIFYDERM  

Pahýlová punčoška s polymer gelem 
 

 
 
1. Použití. 
 Pahýlová punčoška Streifyderm s gelem se používá výhradně k protetickému vybavení 
 dolních končetin. 
 
2. Indikace. 
 Streifyderm 26A10 je vhodný pro protetické vybavení bércových pahýlů. 
 Streifyderm cushion 26A20 je vhodný pro protetické vybavení kostnatých bércových 
 pahýlů a vyšší aktivitu. 
 Streifyderm endurance 26A30 je vhodný pro protetické vybavení kostnatých 
 bércových pahýlů s vysokou aktivitou.  
 
3. Kontraindikace. 
Tento produkt nesmí být použit: 
 Při poraněné a podrážděné pokožce. 
 Při poruchách krevního oběhu a lymfatického systému (lymf. edémů) 
 Při vysoké sensibilitě (bolestivosti), nebo naopak ztrátě sensibility. 
 
4. Popis. 
 Streifyderm – pahýlová punčoška s 2mm polymer gelem a vnější elastickou  
  nylonovou vrstvou. 
 Streifyderm cushion – pahýlová punčoška s 3mm polymer gelem a vnější elastickou 
  nylonovou vrstvou. 
 Streifyderm endurance – pahýlová punčoška s 2mm polymer gelem a s vnitřní i vnější 
  elastickou nylonovou vrstvou. 
  
 Výška gelu je závislá na délce a průměru pahýlu. 
 Životnost pahýlové punčošky Streifyderm je 1-3 měsíce, což závisí na stavu pahýlu, 
 tvaru protézové objímky, váze a aktivitě pacienta i samotné údržbě produktu. 
 
5. Přednosti. 
 Polymer gel obsahuje vysoce kvalitní medicínský minerální olej, který nabízí tyto 
 výhody: 
 Pečuje o pokožku díky uvolňování oleje při používání. 
 Snižuje mechanický tlak na pokožku, tření a odírání pahýlu. 
 Svými tlumícími vlastnostmi chrání citlivé oblasti pahýlu. 
 Působí protibolestivě a činí pahýl vláčný a pružný. 
 Lehce se přizpůsobuje tvaru pahýlu i pahýlovému lůžku. 
 Lze vyprat. 
 
6. Návod k použití: 
 Aby nedocházelo k poškození gelové vrstvy, musí se punčoška před nasazením 
 srolovat, poté nasaďte srolovanou punčošku na konec pahýlu a obouma rukama 
 narolujte na pahýl. 
 Punčoška by měla zcela přilnout na pokožku a netvořit vrásky a záhyby, tím bude 
 zaručeno celoplošné působení medicínského minerálního oleje na regeneraci pokožky. 
 



 
 
Důležité: 

Streifyderm se nesmí používat v mokrém stavu. 
Pokud punčošku právě nepoužíváte, uchovávejte ji narolovanou na pěnové vložce, 
která je součástí balení. Tím zabráníte tvoření záhybů a vrásek.  
Nepoužívejte na otevřené rány pokožky. 
Při podráždění nebo problémech s prokrvením tento produkt okamžitě sundejte a 
kontaktujte svého protetického technika nebo lékaře. 
Pokud má být účinku ulpívání polymer gelu zabráněno, lze punčošku zevnitř 
naklouzkovat. 

 Doporučená doba nošení Streifyderm punčošky je maximálně 20hodin denně. Pro 
 lepší hygienu pokožky pahýlu doporučujeme punčošku na několik hodin denně sundat, 
 aby byl umožněn přístup čerstvého vzduchu k pokožce.  
 Doporučujeme vlastnit minimálně dvě streifyderm punčošky. Tak vám bude vždy 
 k dispozici jedna čistá a suchá punčoška. 
 
7. Údržba. 
 Streifyderm punčošku je nutné po každém použití umýt v ruce jemným mýdlem nebo 
 jemným pracím prostředkem v teplé vodě cca 30°C. Po té je nutné důkladné 
 propláchnutí čistou vodou, tak aby byly odstraněny zbytky čistícího prostředku, který 
 by mohl polymer gel poškodit. 
 Z důvodu potažení polymer gelovou vrstvou může punčoška schnout déle. 
 Schnutí lze urychlit předchozím osušením jemnou utěrkou. 
 Nakonec by měla být punčoška položena na dobu 24-36 hodin a schnout. 
 Punčošku se nesmí ždímat a mačkat. 
 
8. Tabulka velikostí: 
Objednací  Označení Velikost Délka gelu  Délka pahýlu Distální obvod Proximální obvod 

číslo     v cm v cm v cm v cm 

26A10/1 StreifyDerm 1 20 25-34 17-24 17-26 

26A10/2 StreifyDerm 2 25 38-44 18-28 18-32 

26A10/3 StreifyDerm 3 25 38-44 20-34 20-38 

26A10/4 StreifyDerm 4 33 43-49 20-34 20-38 

26A10/5 StreifyDerm 5 25 43-49 23-37 23-43 

26A10/6 StreifyDerm 6 33 46-54 23-37 23-43 

26A10/7 StreifyDerm 7 33 46-54 28-42 28-49 
26A10/8 StreifyDerm 8 33 46-54 31-50 31-56 

26A20/1 Streifyderm Cushion 1 20 25-34 17-24 17-26 

26A20/2 Streifyderm Cushion 2 25 38-44 18-28 18-32 

26A20/3 Streifyderm Cushion 3 25 38-44 20-34 20-38 

26A20/4 Streifyderm Cushion 4 33 43-49 20-34 20-38 

26A20/5 Streifyderm Cushion 5 25 43-49 23-37 23-43 

26A20/6 Streifyderm Cushion 6 33 46-54 23-37 23-43 

26A20/7 Streifyderm Cushion 7 33 46-54 28-42 28-49 

26A20/8 Streifyderm Cushion 8 33 46-54 31-50 31-56 

26a30/1 StreifyDerm Endurance 1 20 25-34 17-24 17-26 

26a30/2 StreifyDerm Endurance 2 25 38-44 18-28 18-32 

26a30/3 StreifyDerm Endurance 3 25 38-44 20-34 20-38 

26a30/4 StreifyDerm Endurance 4 33 43-49 20-34 20-38 

26a30/5 StreifyDerm Endurance 5 25 43-49 23-37 23-43 

26a30/6 StreifyDerm Endurance 6 33 46-54 23-37 23-43 

26a30/7 StreifyDerm Endurance 7 33 46-54 28-42 28-49 

26a30/8 StreifyDerm Endurance 8 33 46-54 31-50 31-56 



9. Garance 
9.1 Délka garance 

Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem 
dodání zákazníkovi.  
Specielní podmínky garance výrobce pro tento produkt jsou: 
Garance Streifyderm pahýlové punčošky = 3měsíce. 
 

9.2 Rozsah garance 
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, aplikován 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. 
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. 
To samé platí i pro distributora produktu. 

 
10. Prohlášení o shodě 
 Streifeneder ortho.production GmbH prohlašuje, že Streifyderm pahýlová punčoška 
 26A10, 26A20 a 26A30 je konformní s hlavními požadavkami a ustanoveními 
 směrnice 93/42/EWG. 
 
 

 
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 

 


