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1. Oblast použití 
 Streifeneder silikonové návleky (dále jen „návleky“) jsou určeny výhradně pro protetické 

vybavení dolních končetin. 
 Protože jsou vyrobeny ze 100%-ního aditivního silikonu, nemůže se stát, že by byl vstřebán 

tělními otvory, jaké jsou časté u pacientů s diabetes mellitus. Je tedy určen bez dalšího rizika i 
pro tyto pacienty. 

   
2. Volba velikosti 
 Změřte obvod pahýlu cca 4cm nad distálním koncem. 
 Změřte také proximální obvod pahýlu. 
 Obr. 1 
 
3. Použití 
 Otočte návlek na rub a srolujte jej zcela k jeho dystálnímu konci. Obr. 2 
 Přiložte návlek přerolovaným dnem na konec pahýlu tak, aby mezi nimi nebyl žádný vzduch a 

pomalu rolujte návlek nahoru až k jeho proximálnímu konci. Obr. 3 
 Po celou dobu navlékání musí být návlek rolován, nikoli tahán, aby nedošlo k jeho poškození. 

Obr. 4 
 Upozornění: 
 Dbejte, aby se nevytvořily na pahýlu a návleku žádné vrásky, záhyby a aby mezi pahýlem a 

lůžkem nevznikaly vzduchové bubliny, které by mohly ovlivnit funkci protézy a dráždit 
pokožku pahýlu. Obr. 5 

 
4. Pahýlové punčošky  
 Upozornění: 
 Mezi pahýlem a návlekem doporučujeme nosit slabou pahýlovou punčošku (DAW-Nylon 

Sheath 25A50/…). Tím zlepšíte nejen komfort uživatele při používání, ale  zároveň se to 
doporučuje a je vhodné z hygienických důvodů. 

  Samozřejmě toto doporučení platí pro všechny námi dodávané silikonové návleky. Díky 
používání punčošek se zlepší i komfort nošení samotných silikonových návleků. 

  Pro optimální a kompletní komfort při nošení doporučujeme používat pahýlové punčošky 
v návleku odpovídající vaší velikosti. 

  
 Pro ochranu postranního stehu proti eventuelnímu poškození prodřením se doporučuje 
 použití pahýlové punčošky z nylonu nebo bavlny, s distálním otvorem pro PIN přetažením přes 

návlek. Obr. 6 
  
 Tyto punčošky jsou dostupné v různých délkách pod níže uvedenými kódy:  
  20A61/…+velikost – pro nylonové punčošky 
  25A23/…+velikost – pro bavlněné punčošky 
 Obr. 7 
 Připevněte pin na adaptérový talířek návleku a vsuňte pahýl s návlekem do protézy.   

Dbejte na správné spojení mezi protézovým zámkem a návlekem. Obr. 8 
 
 



5. Krácení návleku 
 Dle potřeby zkraťte okraje návleku pomocí Streifeneder nůžek 166P30 či 166P35. Obr.9 
 U návleků s potahem dovoluje proti párání jištěná tkanina individuální zkrácení. Obr. 10 
  
 
6. Garance 
 Firma ORTHO-AKTIV s.r.o. přebírá na produkty garanci a to ode dne odeslání zákazníkovi. 

Garance všech silikonových návleků je maximálně pouze 12měsíců. 
  Skin-Care plus 6 měsíců 
  First-Class plus 6 měsíců 
  Skin-Care  6 měsíců 
  First-Class   6 měsíců 
  AK-Control  6 měsíců   
  Aktive-Care  9 měsíců 
  Clear, Basic  12 měsíců 
  Clear, Matrix  12 měsíců 
  Clear, Cushion 12 měsíců  
  ClearTex  12 měsíců 
  Two-Colour  12 měsíců   
       
  
 Obsah Garance 
 Garantujeme, že výrobky jsou bez materiálních a konstrukčních vad. Tato záruka  výrobce 

platí, jestliže produkt nejeví známky přílišného opotřebení, dále, jestliže je  produkt užíván k 
určenému účelu, není provedena žádná neautorizovaná modifikace,  jsou dodrženy všechny 
instrukce a doporučení a jestliže je produkt upraven  kvalifikovaným odborným ortopedickým 
technikem. 

 
 Poškození způsobená nehodou, nedbalostí, nevhodnou aplikací nebo aplikací mimo určení 

výrobku, dále poškození způsobené nesprávným nastavením poškozených částí, nahrazením 
částmi neschválenými firmou Streifeneder, opravou nebo modifikací neoprávněnou osobou, při 
kterých byl materiál poškozen nebo tím nepříznivě ovlivněn samotný výrobek nebo jeho části, 
nejsou touto zárukou kryty. 

  
 V případě záruční reklamace bude výrobek firmou Streifeneder ortho.production GmbH dle 

jeho volby, buď bezplatně opraven, nahrazen nebo znovu bezplatně dodán  nebo bude cena 
produktu, či její část proplacena původnímu odběrateli. 

  
 Zde popisovaná záruka nahrazuje jiná vyjádření nebo nevyslovenou záruku a  
 (v rozsahu právně možných) nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky, hodící se pro 

speciální účel. 
 
 Všechny garance a záruky vyjma nahoře jmenovaných jsou vyjmuty a zamítnuty  firmou 

Streifeneder. Za žádných okolností není firma Streifeneder odpovědná za specifická poškození 
nebo poškození nedbalostí vzniklá, tak jako za škody následné, dokonce i v případě že 
Streifeneder byl upozorněný na možnost této potenciální ztráty nebo poškození. 

  
 
 
 



7.  Prohlášení o shodě 
 F.G. Streifeneder, K.G. prohlašuje jako výrobce na vlastní zodpovědnost, silikonové návleky 

odpovídají nařízení 93/42/EWG. 
 Na tyto výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem o technických 

požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 336/2004 Sb. 
   
 
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 


