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  Obr. 1

1. Nová ventilová jednotka zámku 10S4/R se vyznačuje univerzálností svého 
použití. Provedení s pravotočivým závitem se může zabudovat do následujících 
typů zámků:

série 100      10S2 a 10S3
série 150      15S2 a 15S3
série 300      30S2 a 30S3
série 500      50S2 a 50S3

Robustní aluminiová konstrukce umožňuje díky standardnímu uchycení 
(s pravotočivým závitem) M16 × 1 pouzder zámků u těchto sérií velmi rychlou a 
jednoduchou montáž.
 

           Pozor: Základním předpokladem pro aplikaci ventilového systému 
je vzduchotěsnost objímky. Montáž objímky se musí provést podle návodu 
k jednotlivým typům zámků (Locks). Byl-li použit při stavbě laminační 
dummy v sérii 300, nelze tento ventil použít. S obzvláštní péčí postupujte 
při laminování. Dobře utažené fólie před laminováním zabraňují jejím 
zvrásněním a tím možným netěsnostem objímky.

2. Návod k montáži

                 

Dodávka obsahuje (obr. 1)
- ventilovou jednotku vakuového zámku (pravotočivý závit), obj. č. 10S4/R

2.1 Potřebné nářadí (obr. 2)
Šestihranný nástrčkový klíč, 
objednací č. 173P15/16.

2.2 Vyjmutí blokovací jednotky (obr. 3)
Vyšroubujte blokovací jednotku zámku 
z pouzdra. Očistěte závit i jeho začátek 
(náběh). Čím čistší bude styková plocha 
pro O-kroužek, tím se docílí většího 
podtlaku.

2.3 Montáž ventilové jednotky (obr. 4)
Zašroubujte opatrně ventilovou jednotku 
do uchycení pro blokovací jednotku. 
Zejména u pouzder z plastu opatrně 
zašroubovávejte, aby se nepoškodil závit. 
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2.4 Závěrečná montáž ventilové jednotky 
(obr. 5)
Zašroubujte ventilovou jednotku      
nástrčkovým klíčem na doraz.

           Pozor: Opatrně ji pak rukou 
dotáhněte, aby se nepoškodil O-kroužek 
(obj. č. 10S4/E7).
Jemný závit M16x1 nevyžaduje použít 
Loctite. 

                 

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 dvanáct měsíců, 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 ventilová jednotka zámku (pravotočivý závit) 10S4/R 
odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.
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3. Pokyny protetického technika pro pacienta:

Po dohodě se svým pacientem jste se rozhodl(a) pro ventilový systém 
Streifeneder. Hlavní výhody tohoto systému jsou vysoká přilnavost, která 
je dosažena díky podtlaku. Aby se zachovaly přilnavost a ulpívání pahýlu 
v lůžku je důležité těsnicí plochy mezi objímkou a ContexGel kolenní 
propojovací bandáží (objednací číslo 3S10/...) udržovat v čistotě. To je 
podmínkou pro udržení podtlaku nutného pro bezpečné spojení pahýlu a 
protézy.

4. Servis

Zkontrolujte ventilovou jednotku  a zámek podle aktivity pacienta 
minimálně jednou za půl roku na výskyt znečištění. Při vyšší aktivitě 
pacienta může být nutné zkrátit interval mezi kontrolami. Nečistoty 
v podobě vláken nebo prach mohou negativně ovlivnit těsnost systému. 

5. Náhradní díly a příslušenství (obr. 6)

1. Ventilová jednotka
2. Tlumicí kroužek
3. O-kroužek 16 mm
4. Šestihranný nástrčkový klíč
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  Obr. 6

Návod k montáži pro:
10S2/10S3 série zámkù 100
15S2/15S3 série zámkù 150
30S2/30S3 série zámkù 300
50S2/50S3 série zámkù 500

obj. č.
obj. č.
obj. č.
obj. č.

10S4/R
10S4/E6
10S4/E7
173P15/16


