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1  Technická data

2  Popis a funkce
2.1  Aplikace
Mechanický kolenní kloub 3A860 KINEGEN.smart s brzdou a zámkem  
se používá výhradně k protetickému vybavení dolních končetin.

2.2  Konstrukce
KINEGEN.smart je kolenní kloub se zátěžovou brzdou, vnitřním extenčním 
unašečem a aktivním/deaktivovatelným zámkem. Skládá se z horní části, 
brzdové vidlice a spodní části kloubu; tyto části jsou spojeny pomocí brzdné 
a řídící osy. Horní část kloubu je otočná přes brzdnou osu a je uložena  
v brzdové vidlici.

maximální hmotnost pacienta: 125 kg
stupeň aktivity (walky): 1 a 2
proximální připojení: pyramida
distální připojení: trubka ø 30 mm
úhel flexe v koleni: 145°
celková výška: 115 mm
proximální stavební výška: 42 mm
distální stavební výška: 73 mm
efektivní stavební výška: 65 mm
efektivní proximální výška: 27 mm
efektivní distální výška: 38 mm
materiál: aluminium
váha: 550 g

Použití podle Streifeneder Walky-systému:

Kolenní kloub 3A860 KINEGEN.smart s brzdou a zámkem je schválen 
pro uživatele aktivity 1 a 2 a pro maximální tělesnou hmotnost včetně 
běžně nošených a zvedaných břemen do 125 kg.
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Brzdová vidlice je umístěna nad řídící osou ve spodní části kloubu. Kolenní 
kloub se uzamyká pomocí podložek v zámku. Odblokování se provádí 
pomocí uvolňovacího táhla zámku. Uzamykací mechanismus zajišťuje funkci 
automatického zablokování zámku při plné extenzi.
Po deaktivaci zámku (viz bod 4.4) je zaručena stabilita v koleni při zatížení 
protézy díky zvýšení třecího momentu mezi brzdnou osou a brzdovou vidlicí.
Při odlehčení je kolenní kloub volně pohyblivý. I při nášlapu v lehké flexi  
(až do 10°) zaručuje brzda požadovanou bezpečnost.
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3  Stavba protézy 
Jen při správném postavení protézy je možné plně využít vlastností kloubu. 
Aby byla protéza správně postavena, zohledněte úhlové vychýlení pahýlu  
vůči pozici lůžkového adaptéru. K ulehčení určení pozice laminovacího  
nebo objímkového adaptéru je možné použít olovnici nebo laser. Linii protněte  
ve frontální a sagitální rovině, a to během odejmutí sádrového otisku  
a zkoušky zkušební objímky. Při měření se vždy vychází z bodu otáčení 
kyčelního kloubu.

3.1  Základní stavba
Stavba protézy se provádí  
podle Burkleye. Ve frontálním 
pohledu probíhá osa (a) od středu 
objímky skrz pyramidu středem 
trubkového adaptéru dolů. V sagitální 
rovině probíhá stavební linie (b)  
od Trochanter Major (T) přes kolenní 
kloub v přechodu mezi zadní třetinou 
a střední třetinou protézového 
chodidla. Výška podpatku musí  
být nastavena na 5 mm. Použijte  
k tomu Streifeneder trubkový adaptér. 
Kolenní osa musí být 13 mm  
za stavební osou. Dbejte na rozteč 
mezi kolenem a podložkou.

Pro orientaci a určení pozice objímky 
označte bodem objímku na laterální 
straně v proximálu a distálně  
ve středu. Tyto dva body propojte 
jednou linií od okraje objímky  
až po její konec. Středová linie se 
musí protnout v horní části objímky 
se stavební osou. Základní nastavení 

50 % 50 %

a

T

c
b

M
5°

2/3 1/3

13 mm 

flexe objímky je přibližně 5°, samozřejmě je nutné zohlednit individuální 
stav, např. kontraktury v kyčelním kloubu. Při určování pozice objímky 
dbejte, prosím, na rozteč mezi sedací kostí a podložkou!
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Při propojení objímky s kolenním kloubem je nutné zohlednit vnější vyosení 
kolenního kloubu o cca 5° a také individuální vnější vyosení chodidla.  
Pro zkoušku je dobré použít pomocný adaptér 10A40/A. Jemné donastavení 
se provádí následně při dynamické zkoušce s pacientem.

Pro zvýšení jistoty kolenního kloubu lze kolenní osu posunout  
o 0 až 10 mm vůči stavební linii dozadu. Stavební linie (b) by měla 
procházet chodidlem v přechodu od první třetiny ke druhé třetině chodidla 
směrem od paty (viz obrázek - strana 5). Odlišná stavební doporučení  
v návodech k použití chodidel musí být zohledněna! 

Pozor!
Pokud nezohledníte flexi pahýlu, kloub bude ležet příliš vepředu. 
To může mít záporný vliv na funkci kloubu a vést k jeho 
předčasnému opotřebení.

3.2  Dynamická zkouška

3.3  Protézová chodidla
Kolenní kloub KINEGEN.smart je kompatibilní se všemi protézovými 
chodidly f. Streifeneder ortho.production GmbH.
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4  Technické údaje
KINEGEN.smart se dodává v následujícím nastavení:

Brzda závislá 
na zátěži

Osové tření Extenční unašeč

Funkce Jak rychle 
reaguje brzda?

Jak silně reaguje 
brzda?

Jak rychlá je extenze 
kolenního kloubu?

Tovární 
nastavení

Hlavy šroubů jsou 
v jedné rovině s 
povrchem bloku 
kloubu.

Stavěcí hlava šroubu 
je v rovině s přední 
stranou spodního dílu 
a je zašroubovaná 
o 1 otáčku ve směru 
hodinových ručiček. 

Stavěcí šroub vyčnívá 
1 mm z pouzdra 
pružiny.

4.1  Nastavení brzdy podle zatížení

otočte doleva = rychlejší reakce brzdy 
(nižší hmotnostní zatížení, resp. vyšší 
požadavek jistoty ve stojné fázi)

otočte doprava = pozdější reakce brzdy 
(vyšší hmotnostní zatížení, resp. nižší 
požadavek jistoty ve stojné fázi)

Nastavení brzdného účinku závislého 
na zatížení stanoví okamžik, 
od jakého zatížení, tzn. od jaké 
hmotnosti přenesené na protézu, 
začne brzda účinkovat. Po každém 
nastavení tohoto šroubu je nutné 
přenastavit osové tření (viz bod 4.2) 
pomocí inbusového klíče 173P3/4. 
Hranice reakce brzdy může být 
regulována pomocí stavěcího šroubu, 
který předpíná pružinu.
Na zatížení závislá brzda by měla být 
nastavena v pomalých krocích.

Pozor!
Při nastavení brzdy je vždy nutné, aby byla zajištěna dostatečná 
účinnost brzdy.
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4.3  Nastavení kyvného pohybu regulováním extenčního unašeče

otočte doleva = snížení předpětí 

otočte doprava = zvýšení předpětí 

Odpor ve fl exi lze zvýšit předpětím 
pružiny unašeče. U pacientů s velmi 
pomalou chůzí může pružina 
s odpovídajícím předpětím podpořit 
bérec ve švihové fázi. Pro zvýšení 
předpětí pružiny otočte stavěcím 
šroubem. Stavěcí šroub nesmí být 
vyšroubován více než tomu bylo 
při továrním nastavení. Po každém 
nastavení stavěcího šroubu je nutné 
přenastavit osové tření tak, jak je 
popsáno v bodě 4.2.

4.2   Nastavení pohyblivosti kloubu nastavením osového tření

otočte doleva = snadnější pohyblivost

otočte doprava = obtížnější pohyblivost

Brzdný účinek lze nastavit pomocí 
osového tření.
Nejprve odstraňte červený kryt 
na spodní části kolenního kloubu.  
Zvýšením osového tření se zvyšuje 
odpor pohybu mezi kolenní osou 
a brzdným pouzdrem. Výrazné změny 
jsou patrné již při mírném otočení 
nastavovacího šroubu. Při pevnějším 
nastavení dojde k brzdnému účinku 
i bez zatížení. Při lehkém nastavení/
vůli může docházet k nežádoucím 
zvukům a k předčasnému 
opotřebení. Osové tření zvyšte 
zašroubováním závitového kolíku 
ve směru hodinových ručiček 
za použití 2mm inbusového klíče 
173P3/2. Nakonec vtlačte červený 
kryt zpátky do kolenního kloubu.



9/16

4.4  Individuální nastavení zámku

Trvalá deaktivace zámku
Jakmile je uživatel schopen chodit  
s kolenním kloubem s brzdou  
a již nepotřebuje zámek, lze zámek 
deaktivovat:
Držte třmínek táhla (a) otevřený. 
Vyšroubujte oba postranní šrouby (b) 
dokud nedolehnou na zavěšení táhla. 
Použijte 1mm inbusový klíč.

a) b)

Nastavení uvolňovacího táhla
Pro uvolnění zámku musí být táhlo zkráceno individuálně podle pacienta. 
Odstraňte oba závitové šrouby na ovládání táhla, nastavte délku táhla  
a ručně dotáhněte závitové šrouby. Táhlo musí procházet oběma otvory. 
Upevněte ovládání tahu vně na objímku.
Ujistěte se, že táhlo není pod napětím, když je kolenní kloub uzamčen. 
Zároveň musí být táhlo dostatečně dlouhé, aby došlo k odblokování 
kloubu. Pokud je táhlo správně nastaveno, uživatel může pomocí ovládání 
táhla kolenní kloub odblokovat (např. k sedu).

Dočasná deaktivace zámku
Uživatel je schopen dočasné bezpečné chůze s kolenním kloubem s brzdou, 
např. pod dohledem, jinak potřebuje kolenní kloub uzamčený. Odstraňte 
jeden ze dvou výstupků na ovládání táhla, tím se umožní zavěšení ovládání 
táhla v odblokovaném stavu. Dbejte na to, aby v zavěšeném stavu nemohl 
uzamykací kolík přeskočit. Takto může být 3A860 KINEGEN.smart dočasně 
použit jako kolenní kloub s brzdou.
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4.5  Individuální nastavení dorazu v extenzi

otočte doleva = pozdější doraz v extenzi

otočte doprava = rychlejší doraz v extenzi

4.6  Další technické údaje

Pozor!
Individuálně zkrácený trubkový adaptér musí být až nadoraz 
zasunut do objímky kloubu. 
Dodržujte návod k použití trubkového adaptéru Streifeneder. 
Utáhněte šroub kalibrovaným momentovým klíčem 173P11  
na 16 Nm.

Pozor!
Dbejte na to, aby se kloub nedostal do styku s chemikáliemi 
podporujícími korozi a nevhodnými látkami jako jsou např. voda 
slaná nebo sladká, kyseliny, prach nebo písek! Při zanedbání 
tohoto předpisu nelze od f. Streifeneder ortho.production GmbH 
ani od dodavatele žádat náhradu.
Prosím, seznamte uživatele s touto podmínkou!

Pro individuální nastavení dorazu  
v extenzi odstraňte kryt z horní části 
kloubu. Opatrně otočte šrouby  
ve stejném počtu otáček a ve směru 
hodinových ručiček, aby došlo  
k časnému odtlumení extenčního 
nárazu. Použijte inbusový klíč 
173P3/2. Po nastavení dorazu  
v extenzi zkontrolujte, zda se zámek 
zablokuje v plné extenzi.
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5  Údržba/Servis
Dle doporučení výrobce kolenního kloubu KINEGEN.smart zkontrolujte 
nastavení kolenního kloubu již po 4 týdnech používání a případně 
proveďte úpravy nastavení. Plastové dorazy v extenzi 3A860/E90 musí 
být vyměněny nejpozději po 6 měsících. Kolenní kloub musí být ročně 
kontrolován na funkčnost a opotřebení. Dále je nutné zkontrolovat flekční 
odpor a míru hlučnosti. Extenze a flexe nesmí vykazovat žádné poruchy.

5.1  Mazání
K mazání kluzných kovových ploch kolenního kloubu KINEGEN.smart 
používejte 112P37 Speciální mazací pastu.

Pozor!
Šrouby utáhněte pomocí kalibrovaného momentového klíče 
173P10. Utáhněte je na 1,5 Nm a zajistěte je pomocí 118P43 
Loctite 243.

Pozor!
Nemažte zevnitř brzdové pouzdro a/nebo brzdovou osu. 

5.2  Výměna táhla zámku
Nevyměňujte táhlo zámku při nošení protézy. Chcete-li namontovat nové 
táhlo zámku 3A860/E95, nejprve odmontujte ovládání táhla. Uvolněte 
šrouby na obou stranách uzamykacího mechanismu pomocí 2,5mm 
šestihranného klíče. Demontujte staré táhlo zámku a podle toho připojte 
nové táhlo. Opět namontujte ovládání táhla. Nastavte délku táhla tak,  
jak je popsáno v bodě 4.4.
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6  Náhradní díly

3A860/E80 Sada ochranných krytů (bez obrázku)

Množství Skládá se z: 
1 horní kryt
1 spodní kryt

3A860/E95 Uvolňovací táhlo brzdy (bez obrázku)

Množství Skládá se z:
1 uvolňovací táhlo

3A860/E90 Sada elastomerových tlumičů (bez obrázku)

Množství Skládá se z:
2 x 3 tlumič, zelený

Doporučené kosmetické krytí: 63A47/40L, 63A47/40R, 63A47/44L  
nebo 63A47/44R (bez obrázku)

Pozor!
K odstranění nežádoucích zvuků v kosmetickém krytí použijte 
silikonový sprej 116P11. Nepoužívejte talek, ten absorbuje 
mastnotu z mechanických komponentů, což může vést  
k nesprávné funkci a zvyšuje se tím riziko pádu uživatele. 
Nedodržení tohoto předpisu může vést k pozbytí veškerých 
garančních nároků od f. Streifeneder ortho.production GmbH  
a od dodavatele. Použijte silikonový sprej 116P11 přímo  
na třecí místa na kosmetickém krytu.
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Pozor!
Upozorňujeme na to, že tento výrobek byl testován  
a schválen pouze ve spojení s modulárními díly f. Streifeneder 
ortho.production GmbH.

7.3  Doba použití
Doba použití výrobku je omezena na 5 let.

Pozor!
Schválené maximální zatížení kloubu je omezeno a závisí  
na dílu s nejnižším hmotnostním limitem, který je použit  
ve stavbě protézy. Tento díl určuje maximální hmotnostní 
zatížení celé protézy. Maximálním hmotnostním zatížením  
je myšlena tělesná hmotnost uživatele včetně běžně nošených 
a zvedaných břemen (viz bod 1).

7.2  Nesprávné použití
Tento výrobek je určen výhradně pro pohybovou aktivitu (walky) 1 a 2  
a pro maximální tělesnou hmotnost včetně běžně nošených a zvedaných 
břemen do 125 kg (viz bod 1). Není vhodný pro sportovní aktivity  
jako např. skákání, běh, ...

7  Použití
Tento výrobek vyžaduje kvalifikované a individuální přizpůsobení uživateli 
dle indikace lékaře. Veškeré mechanické nastavení musí být provedeno 
odborným a vyškoleným personálem.

7.1  Omezení použití
Vzhledem k přizpůsobení nastavení a z hygienických důvodů smí být výrobek 
používán pouze jedním uživatelem, kterému byl přizpůsoben. Nesmí být 
používán další osobou.

8  Garance
Následující prohlášení o garanci je platné v souladu s jinými relevantními 
zákony danými garančními nároky a je od těchto nezávislé. Garance je 
poskytována namísto jakýkoliv jiných vyjádřených nebo nepřímo vyjádřených 
garancí nebo vhodných garancí pro konkrétní účel.
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8.1  Podmínky garance
Nároky vyplývající z garance výrobce lze uplatňovat pouze v případě,  
že daný výrobek byl namontován a seřízen certifikovaným/akreditovaným 
ortopedickým technikem a v případě, že výrobek byl řádně a pravidelně 
udržován vyškoleným technikem ve stanovených intervalech. Pokud jde  
o údržbu a předepsané termíny, jsou dány f. Streifeneder ortho.production 
GmbH. Prováděný servis a údržba musí být potvrzeny datem, razítkem  
a stvrzeny podpisem provádějící odborné firmy. Odpovídající ověření musí 
být f. Streifeneder ortho.production GmbH nebo dodavateli předloženo 
bez žádosti, při uplatnění nároků vyplývajících z této garance.

8.2  Délka garance a její omezené trvání
Délka garance od výrobce se liší v závislosti na typu výrobku. V každém 
případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi.

Nároky vyplývající z této garance musí být neprodleně písemně uplatněny 
u f. Streifeneder ortho.production GmbH nebo u dodavatele, a to nejpozději 
do 1 měsíce od zjištění nároku dle této garance. Právo uplatňovat nároky 
na garanci po uplynutí této lhůty jsou výslovně vyloučeny.

8.3  Rozsah záruky a vyloučení
Je zaručeno, že výrobek je bez materiálových a výrobních vad.

Garance se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:
• chybné stavby protézy,
• chybné manipulace,
• nevhodného použití (zejména v rozporu s danými pokyny výrobce),
• běžného opotřebení,
• vnějších vlivů (např. vyšší moc nebo zásahy ze strany třetích osob).

Stejně tak nejsou zahrnuty optické vady bez vlivu na funkčnost daného 
výrobku, rovněž vady vyplývající z kombinace poškozených dílů, použitím 
dílů neschválených f. Streifeneder ortho.production GmbH nebo zásahy  
či opravami prováděnými neautorizovaným prodejcem f. Streifeneder  
ortho.production GmbH.
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Tato garance nevytváří závazky vůči f. Streifeneder ortho.production GmbH 
a dodavateli, pokud se jedná o náhradu následné škody nebo poškození 
jakéhokoli druhu či jiných nároků na náhradu škody. Výjimkou jsou závazné 
právní předpisy, dle kterých f. Streifeneder ortho.production GmbH  
nad rámec dobrovolné garance ručí.

8.4  Garanční servis
Jsou-li splněny všechny podmínky této garance, f. Streifeneder  
ortho.production GmbH na základě vlastního uvážení výrobek opraví  
nebo vymění zdarma.

9  Prohlášení o shodě
Streifeneder ortho.production GmbH jako výrobce prohlašuje, že kolenní 
kloub 3A860 KINEGEN.smart s brzdou a zámkem je v souladu s požadavky 
směrnice 93/42/EHS.

10  Likvidace
Výrobek je pro člověka a životní prostředí nezávadný a lze jej recyklovat. 
Výrobek musí být zlikvidován nebo zrecyklován podle daných regionálních 
nebo národních předpisů.

Návod k použití je chráněn autorským zákonem. Kopírování kompletního návodu k použití nebo i částí 
v jakékoliv formě je povoleno pouze s výslovným písemným povolením f. Streifeneder ortho.production 
GmbH. Uvedené rozměry a hmotnosti jsou informativní a nezávazné. Výrobce si vyhrazuje právo  
k provedení možných mírných odchylek v konstrukci, tvaru, barvě nebo v obsahu balení. Produkty 
mohou být změněny bez předchozího upozornění po tisku tohoto návodu k použití v 2018-06.  
Všeobecné obchodní podmínky jsou kdykoliv k nahlédnutí na www.streifeneder.com/op.

ISO 10328 - P5 - 125 kg*) 

*)  Maximální hmotnostní zatížení kloubu (maximální tělesná hmotnost 
uživatele včetně běžně nošených a zvedaných břemen) nesmí být 
překročeno!

Bližší písemné informace naleznete v pokynech výrobce k určenému 
použití.
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