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1  Technická data

Materiál .................................................. nerezová ocel
Hmotnost ............................................... 193 g
Stavební výška ...................................... 25 mm

Rotační adaptér 10A16/S je schválen pro uživatele stupně aktivity (walky) 
1 až 4 a pro maximální hmotnost včetně nošených či vzpíraných břemen 
do 125 kg.

2  Popis a funkce
2.1  Oblast použití
Rotační adaptér 10A16/S je určen výhradně k vybavení modulárních 
protéz dolních končetin při stehenní amputaci. 

Rotační adaptér 10A16/S není povolen k vybavení modulárních 
protéz při exartikulaci v kyčelním kloubu.

2.2  Konstrukce
Rotační adaptér 10A16/S spojuje protézové lůžko s modulárními 
díly protéz dolních končetin. Tím jsou stavební díly otočné a k sobě 
uzamykatelné pomocí blokujícího mechanizmu.
Po uvolnění může být protézové lůžko otočeno o 360°.

2.3  Funkce
Pro rotaci stlačte blokovací tlačítko (viz obr.). K zablokování adaptéru 
dojde automaticky, a to vždy ve výchozí poloze.

Blokovací tlačítko
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3  Stavba

Rotační adaptér 10A16/S musí být vždy nastaven do protézy 
blokovacím tlačítkem na mediální nebo laterální pozici.

Rotační adaptér 10A16/S musí být vždy umístěn v protéze 
přímo nad kolenním kloubem.

4  Technické údaje
Díky klasickému připojení přes pyramidu rotační adaptér 10A16/S 
umožňuje obvyklé proximální a distální nastavení. K utahování stavěcích 
šroubů používejte kalibrovaný momentový klíč (obj. číslo173P11).

Stavěcí šrouby musí být zajištěny pomocí Loctite (obj. číslo 
118P35) a utaženy na 15Nm.

15 Nm

Obr. Rotační adaptér 10A16/S
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Je nutné dbát na to, aby rotační adaptér 10A16/S nepřišel do styku 
s látkami či předměty způsobujícími korozi jako je voda a slaná 
voda, kyseliny, prach či písek. Nedodržení tohoto doporučení 
povede ke ztrátě nároku na reklamaci či jakoukoli kompenzaci ze 
strany Streifeneder ortho.production GmbH. 
Prosím, informujte o tom uživatele protézy.

Při spojení Rotačního adaptéru 
10A16/S s kolenním kloubem 
3A2000 se sériovým číslem nižším 
než 12192001 (8mi místné, na levé 
spodní části těla kloubu viz obr. 2) 
je nutné šroub hlavy kloubu vyměnit 
(viz. obr. 1). Šroub je nutné objednat 
samostatně, obj. číslo 3A2000/E11. 
To však není zapotřebí pokud 
objednáte rotační adaptér 10A16/S 
společně s kolenním kloubem 
3A2000.

Šroub hlavy kloubu 
3A2000

Obr. 1

Obr. 2
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5  Údržba / Servis
Všechny pohyblivé části musí být vizuálně a funkčně kontrolovány po 
6-ti měsících, stejně jako všechny pevné modulární komponenty po 12-ti 
měsících.

6  Použití
Rotační adaptér 10A16/S vyžaduje kvalifikované a individuální 
přizpůsobení uživateli v závislosti na indikaci, které musí být provedeno 
odborným a vyškoleným personálem.

6.1  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.

Upozorňujeme na to, že rotační adaptér 10A16/S byl 
testován a schválen pouze ve spojení s modulárními a 
stavebními díly firmy Streifeneder.

6.2  Nesprávné použití
Rotační adaptér 10A16/S je dimenzován pro uživatele aktivity 1 až 4 dle 
(walky) klasifikačního systému a pro maximální tělesnou hmotnost do  
125 kg (včetně vzpíraných a nošených břemen). Není vhodný pro 
sportovní aktivity, jako například skákání.

6.3  Doba použití
Doba použití je omezena na 5 let.

7  Garance
7.1  Délka garance
Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. V každém případě 
začíná okamžikem dodání zákazníkovi. 
Pro tento produkt, rotační adaptér 10A16/S, je garance 12 měsíců.



7/8

7.2  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, 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. 

8  Prohlášení o shodě
Streifeneder ortho.production GmbH prohlašuje jako výrobce, že uvedený 
výrobek rotační adaptér 10A16/S je v souladu s požadavky směrnice 
93/42/EWG.

9  Likvidace
Výrobek musí být zlikvidován nebo recyklován podle daných regionálních 
nebo národních předpisů.
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