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Č

6P20/T   6P25/L
Šroubový ventil

6P20/T roubový ventil - sada pro technologii hlubokého ta ení
6P25/L roubový ventil - sada pro laminovací technologii

Š ž
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Ortho - Aktiv s.r.o.

1. Stavební díly

Šroubový ventil  sada 6P20/T
(1)  Spodní díl s závitem
(2) Těsnící krou ek
(3)  Horní díl s závitem
(4) Vněj í díl ventilu
(5) ablona k hl. ta ení
(6) roub
(7)  Laminační dummy
(8) roub s zápustnou hlavou
(9)  O krou ek
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Šroubový ventil  sada 6P25/L
(1)  Spodní díl s závitem
(2) Vněj í díl ventilu
(3)  Laminační dummy
(4) roub
(5)  O krou ek
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2. Účel použití

3. Návod k montáži

6P20/T Šroubový ventil – sada, je určena výhradně pro zabudování
do stehenní objímky, za pomoci  technologie hlubokého tažení.
6P25/L Šroubový ventil – sada, je určena výhradně pro zabudování
do stehenní objímky, za pomoci laminovací technologie.

Šroubové ventily mohou být použity v distální části, buď mediálně,
nebo latrálně. Přesná vestavba, jak při hlubokém tažení, nebo
laminování do různých materiálů objímky, je zaručena díky šabloně
(dummy).

3.1. roubový ventil 6P20/TŠ
Přetáhněte pun o ku (95P2/5,
nebo 95P2/10) přes sádrový
positiv. Přilo eným roubem (6)
se na sádrový pozitiv připevní
dummy (5).
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Hluboké ta ení zku ební
objímky, nebo vnitřní objímky.
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ablonu k hlubokému ta ení
odkryjte plo ným odbrou ením
a roub vy roubujte.

U objímek, které budou přela-
minovány, při roubujte lamina -
ní dummy (7) roubem se
zápustnou hlavou (8), do brou-
ením odkryté ablony k hlubo-

kému ta ení (5).
Lamina ní dumy po zalamino-
vání také odkryjte plo ným
odbrou ením a roub se zápust-
nou hlavou vy roubujte, pak
oddělte sádrový pozitiv od ob-
jímky.
Demontujte roubový ventil a
spodní díl s závitem vlo te zevnitř
na kontaktní plochu. Nasměrujte
spodní díl s závitem do správné
pozice. Těsnící krou ek horního
dílu s závitem lehce nama te
speciálním mazivem 22A100.
Horní díl s závitem a nasazeným
těsnícím krou kem utahněte. K
uta ení spodního a horního dílu
lze pou ijte klí 6P22 (prosíme
zvlá ť objednat).
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Č

6P20/T   6P25/L roubový ventilŠ
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Pro leh í za roubování vněj ího
dílu ventilu (4), se doporu uje
O krou ek (9) lehce namazat
speciálním mazivem 22A100.

roubový ventil je ur en jen pro
zku ební, nebo flexibilní vnitřní
lů ko. Nemá pevnostní funkci!!!
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Pozor!

3.2. roubový ventil 6P25/LŠ

Sádrový pozitiv v oblasti pro

ventil zarovnejte, o etřete

klouzkem a přetáhněte

navlh enou PVA-fólií 119P3/5
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V oblasti zámku PVA-fólii

vyztužte polyethylenovou lepící

páskou 119P21. Vnější díl ventilu

ze šroubového ventilu vyšrou-

bujte. Spodní díl se závitem

zevnitř namažte speciálním

mazivem 22A100 a připevněte

laminační dummy. Distální

příložnou plochu sádrového

pozitivu v oblasti vyztužení PVA-

fólií, také namažte speciálním

mazivem 22A100. Na sádrový

positiv připevněte šroubem (4)

spodní díl s závitem (1) a

laminačním dummy (3). Horní

oblast se šroubem utěsněte

lepící páskou 119P21.

Sádrový pozitiv vyztu te

dacronovým filcem 140P41,

vzájemně se překrývající okraje

spolu svařte.
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Dakronový filc od zn te, tím
odkryjete šroubový ventil

ří ě
.

Přetáhněte PVA-fólií 119P3/5

a zalaminujte.

Přetáhněte dvojitou vrstvu

perlontrikotové hadice 95P6.

Přičemž po první vrstvě perlon

v drážce ventilu utáhněte. Ventil

po celém obvodu vyztužte

karbonovým vláknem. Opět

přetáhněte dvojitou vrstvu

perlontrikotové hadice a znovu

ji v drážce ventilu utáhněte.

Přetáhněte PVA-fólií 119P3/5

a zalaminujte.

Před vytvrzením přelepte

spodní díl s závitem (1) lepící

páskou 119P21 nad drá kou,

aby byla přebyte ná pryskyřice

zadr ena.

Po vytvrzení lamina ní dummy

odkryjte plo ným odbrou ením.
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Pro leh í za roubování vněj ího

dílu ventilu (2), se doporu uje

O krou ek (5) lehce namazat

speciálním mazivem 22A100.
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4. Servis

Garance

Jednou za půl roku zkontrolujte a vy istěte ventilovou jednotku

ů Podle aktivity pacienta

zkontrolujte ventilovou jednotku jednou za půl roku na zne i tění.

Ne istoty ve formě vláken a prachu mohou těsnost systému

negativně ovlivnit. Při zne i tění vy roubujte vněj í díl ventilu,

demontujte a jednotlivé díly o istěte.

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

daných podmínek k ur eným ú elům. Tento výrobek je kontrolo-

ván 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.
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, i
aktivita pacienta hraje d ležitou roli.
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Prohlá ení o shoděš

Spole nost Streifeneder ortho. Produktion GmbH prohla uje jako výrobce

s plnou odpovědností, e roubové ventily 6P20/T + 6P25/L odpovídají

po adavkům směrnice 93/42/EWG.
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6P20/T + 6P25/L CZ.30.06.10


