
  

Coyote   Composite   
Basalt   (vulkansk   sten)   flettet   komposit   

Harmoniseret   kode:   6815.99.4070   Basalt   filament   

Fremstillet   til   Coyote®   419   N.   Curtis   Rd.,   Boise,   Idaho   83706   

(208)   429-0026   |   www.coyote.us   |   Fremstillet   i   Kina   

  

Opmærksomhed:   

Det  er  praktiserende  læger  og  eller  tekniker  ansvar  at  bestemme  specifikke  lay-ups,  materialer,  mængder                
og  design  baseret  på  patientens  vægt,  aktivitetsniveau  og  specifikke  aktiviteter,  der  er  bedst  for  patienten.                 
Enhver  anbefaling  til  oplægningsmetoder  er  retningslinjer,  ikke  specielt  designet  til  bestemte  patienter.              
Coyote®  har  ikke  kendskab  til  specifikke  patientoplysninger  eller  kendskab  til  kundens  specifikke              
fremstillingsteknikker   og   muligheder.   

    

Bestillingsmuligheder   

Braid:   B   

  

    Type   
Størrelse   

(in)   Længde/(ft)   

CD   B   3   10   

CD   B   3   20   



CD   B   3   82   

CD   B   4   10   

CD   B   4   20   

CD   B   4   82   

CD   B   5   10   

CD   B   5   20   

CD   B   5   82   

CD   B   6   10   

CD   B   6   20   

CD   B   6   82   

CD   B   7   10   

CD   B   7   20   

CD   B   7   82   

CD   B   8   10   

CD   B   8   20   

CD   B   8   82   

CD   B   10   10   



  

Stof:   F   

  

Reb:   R   

  

10   ft   =   3.048   meter   

20   ft   =   6.096   meter   

82   ft   =   24.9936   meter   

    

For   at   bestille   brug   koden,   typen,   vælg   størrelse   og   længde.   For   eksempel   er   en   20   'rulle   med   6   "fletning   
varenummer   CDB0620.   (B   =   fletning,   R   =   reb,   F   =   stof)   

    

    

    

Coyote®   Composite   (basalt   fletning)   

Lamineringsinstruktioner   

CD   B   10   20   

CD   B   10   82   

    Type   TPI*   Længde/(ft)   

CD   F   350   3   

    Type   Vægt   Længde/(ft)   

CD   R   3   25   



Coyote®   Composite,   vores   proprietære   fletning   lavet   af   basalt   er   designet   til   at   blive   brugt   med   
flere   materialer   til   at   skabe   komposit   lay-ups.   I   det   væsentlige   tager   de   bedste   egenskaber   ved   
forskellige   materialer   for   at   få   de   bedst   fungerende   layups   muligt.   

    

Mætning   

På   grund   af   den   overlegne   mætning   af   Coyote®   Composite   er   det   vigtigt   at   kontrollere,   om  
harpiks   sultes.   Kør   vakuumet   på   normale   niveauer,   men   følg   processen   nøje.   Harpiks,   der   tager   
for   lang   tid   at   gelere,   kan   trække   sig   tilbage   fra   materialet   og   sultne   lamineringen.   Dette   vil   føre   
til   uklare   kanter,   der   er   svære   at   afslutte.   For   at   forhindre   lamineringen   i   at   sulte   anbefaler   vi   at   
snore   lamineringen   til   det   ønskede   niveau   og   derefter   opvarme   den   proximale   ende   af   
lamineringen   for   at   hjælpe   harpiksgelen   hurtigere.   Dette   reducerer   risikoen   for,   at   for   meget   
harpiks   trækkes   fra   laminering.   

    

Forstærkning   

Vi   anbefaler   at   bruge   kulbånd   på   den   distale   tredje   af   stikkontakter.   Dette   giver   mulighed   for   
ekstra   stivhed   uden   meget   ekstra   vægt.   Det   kan   også   forblive   indlejret,   så   der   ikke   udsættes   kul   
under   slibning.   

    

Lag   

Vi   designede   basaltfletningen   til   at   være   en   til   én   udskiftning   af   kulfletning,   hvilket   betyder,   at   vi   
typisk   ikke   bruger   mere   end   to   lag   basaltfletning   i   enhver   laminering.   Lagene   af   andre   materialer   
kan   dog   ændre   sig   baseret   på   vægt,   aktivitetsniveau   og   design.   I   nogle   tilfælde   kan   det   være   
nødvendigt   med   flere   lag   basalt.   I   vores   test   fandt   vi   også   nylonstrømpe   til   at   tilbyde   mange   af   
de   egenskaber,   vi   leder   efter   uden   at   tilføje   særlig   meget   vægt   eller   omkostninger   i   forhold   til   
andre   almindeligt   anvendte   materialer.   

    

Vægt   

Vægten   af     basalt   og   kulstof   er   ret   ens.   Den   øgede   mætning   af   basalt   kan   imidlertid   resultere   i   
mere   vægt.   Det   er   nøglen   at   være   opmærksom   på   din   oplægning   for   at   sikre,   at   du   foretager   
den   korrekte   mængde   strengning   af   laminering   for   at   forhindre   sult   uden   at   skabe   mere   vægt   
med   unødvendig   harpiksopbygning.   

    

Lay-ups   



Selv   om   det   ser   ud   til,   at   alle   ønsker   en   nøjagtig   opskrift,   ser   det   også   ud   til,   at   ingen   ønsker   at   
følge   en.   Vi   har   etableret   en   række   opstillingsmuligheder   for   stikkontakter   og   AFO'er.   Hvis   du   vil   
have   flere   detaljer,   skal   du   kontakte   Coyote®   på   (208)   4290026   eller   via   e   -mail   på   
mailbox@coyotedesign.combasaltet   

Harpikser   

De   fleste   proteser   harpiks   vil   fungere   med,   f.eks.   AME   eller   polyester.   Valg   af   harpiks   er   mere   
afhængig   af   andre   egenskaber,   såsom   varmeformbarhed   eller   harpiksens   fleksibilitet.   

Efterbehandling   

Basalt   finish   ligner   kulstof,   med   lidt   mindre   slidstyrke,   men   mere   en   tendens   til   at   flå,   især   i   
tilfælde   af   sult.   I   nogle   tilfælde   kan   vådslibning   udføres   for   optimal   finish.   

Varmeform/aflastning   

Basaltmaterialet   er   ekstremt   varmebestandigt,   hvilket   betyder,   at   det   ikke   vil   blive   beskadiget   af   
selv   ekstrem   varme.   Selve   oplægget   tolererer   dog   muligvis   ikke   varmeafledende.   Vi   anbefaler   at   
bruge   basaltet   med   en   varmeformbar   harpiks   samt   med   materialer,   der   er   mere   kompatible   med   
varmelindring.   

Indånding   

Partikler,   der   er   mindre   end   6   mikrometer,   betragtes   som   en   risiko   ved   indånding.   
Basaltfilament,   der   bruges   i   vores   basaltmaterialer,   er   9   mikrometer   i   størrelse   eller   større.   

    

Krydsende   strimler   af   carbon   tape   

  

Komposit   på   ydersiden   af     lay-up   



  

Composite   på   indersiden   af     lay-up   

  

Composite   reb,   der   lægges   op   

  

Brug   lige   store   mængder   Coyote   Composite   i   stedet   for   kulfiber   i   dine   eksisterende   layups   og   sørg   for   at   
forstærke   din   distale   ende   med   carbon   fiberbånd,   eller   du   kan   prøve   en   af     disse   prøveopstillinger.   

    

Coyote®-sammensatte   prøveoplægninger   

    

PROSTHETIK   
    

Pigmentoplægning   med   epoxyharpiks:   Standardlaminering   

1)   2   lag   Flex-stretch   

2)   Forstærk   med   mindst   2   strimler   carbonbånd   over   den   distale   ende.   



3)   Dæk   den   distale   tredjedel   med   et   lag   Coyote   Composite,   bind   om   stikket,   og   reflekter   derefter   over   fuld   
fatning.   

4)   2   lag   nylonstrik   

5)   2   lag   Flex-Stretch   

6)   2   lag   vakuum-/efterbehandlingsnyloner   

Bemærk:   Til   kraftig   oplægning   tilføjes   1   ekstra   lag   Coyote   Composite   

    

Pigmentopstilling   med   akrylmodificeret   epoxyharpiks:   

1)   2   lag   flex-stretch   

2)   Forstærk   med   mindst   2   strimler   carbonbånd   over   den   distale   ende.   

3)   2   lag   Coyote   Composite   

4)   2   lag   nylonstrik   

5)   2   lag   Flex-Stretch   

6)   2   lag   vakuum-   /   efterbehandlingsnyloner   

Bemærk:   Til   kraftig   oplægning   tilsættes   1   ekstra   lag   Coyote   Composite.   

    

Ikke   -pigmenteret   (carbon   finish   look   med   Coyote   Composite)   layup   med   enten   harpikstype:   

1)   2   lag   vakuum   /   finish   nyloner   

2)   1   lag   Coyote   Composite   

3)   Forstærk   med   mindst   2   strimler   carbon   tape   over   distal   ende.   

4)   2   lag   Nylonstrik   

5)   1   lag   Coyote   -komposit   

6)   1   lag   vakuumnylon   

Note   til   kraftig   oplægning   ad   1   ekstra   lag   Coyote   

    

    



Bemærk:   

Tilføjelse   af   kulbånd   over   distalt   stik   skal   bruges   til   ekstra   forstærkning.   

Når   du   bruger   en   drop-in-lås,   skal   du   være   særlig   opmærksom   på   at   forstærke   din   opstilling.   

For   en   ultralet   og   mere   fleksibel   sokkel   skal   du   fjerne   glatstrikket   fra   oplægget.  

Uklare   kanter   eller   en   guldfarvet   fatning   uden   pigment   er   en   indikation   på,   at   oplægget   er   sultet,   og   
laminering   bør   IKKE   bruges.   

    

Ortotik   
    

AFO   -   ved   hjælp   afepoxyharpiks   

akrylmodificeret1)   reflekteret   Flexastretch   nylon   (to   lag   i   alt)   

2)   Brug   en   Coyote   Composite   Braid,   der   er   den   rigtige   størrelse   til   lægsektionen   over   malleolus   og   lidt   
over   calcaneus   

3)   Lay   Coyote   Composite   Braid   langs   foden   plade   og   over   calcaneus   

4)   Forstærk   dit   met   hovedområde   og   fod.   med   carbon   tape.   

5)   Brug   om   nødvendigt   1   ”bredt   kulstofbånd   eller   1”   bredt   glasfiberbånd   på   tværs   af   helingen   og   ned   forbi   
malleol   til   forstærkning.   

6)   Brug   en   Coyote   Composite   Braid,   der   er   den   rigtige   størrelse   til   lægsektionen   over   malleolus   og   lidt   
over   calcaneus   

7)   Lay   Coyote   Composite   Braid   langs   fodpladen   og   over   calcaneus   

8)   Nylonstrømpe   reflekteret   (to   lag   i   alt)   

9)   Flexastretch   nylon   reflekteret   (to   lag   i   alt)   

10)   For   en   glattere   

    

AFO   Heavy   Duty-ved   hjælp   af   akrylmodificeret   epoxyharpiks   

1)   Følg   tidligere   oplægning,   men   tilføj   endnu   et   lag   Coyote   Composite   Braid   over   hele   bøjlen,   samme   
teknik   som   #2   og   #3   i   tidligere   AFO-opstillingsinstruktioner.*   



2)   Hvis   du   '   genanvendelse   af   epoxyharpiks   (ER   -harpiks)   i   stedet   for   akrylmodificeret   epoxyharpiks   følg   
trin   1   -   10   for   en   kraftig   AFO.   *   

*   Dette   afhænger   af   patientens   vægt   og   aktivitetsniveau,   på   hvilken   

teknik   der   skal   bruges   en   eller   to.   

    

Tekniske   tips   om   ryggen   -   Tips   om   vakuum,   harpiks   og   oplægning   med   Coyote   Composite   

    

Det   er   praktiserende   læge   og   /   eller   tekniker   at   bestemme   specifikke   lay-ups,   materialer,   mængder   og   
design   baseret   på   patientens   vægt,   aktivitetsniveau   og   specifikke   aktiviteter,   der   er   bedst   for   patienten.   
Enhver   anbefaling   til   oplægningsmetoder   er   retningslinjer,   ikke   specielt   designet   til   bestemte   patienter.   

Coyote   Design®   har   ikke   viden   om   specifikke   patientoplysninger   eller   viden   om   kunders   specifikke   
fremstillingsteknikker   og   -funktioner.   

    

Tekniske   tips   

-Vakuum   og   harpikser   med   Coyote   Composite   

Tips   om   vakuum,   harpiks   og   oplægning   

  

Vi   bruger   typisk   to   lag   basalt,   med   grundlæggende   nylonstrømpe   i   en   anden   rækkefølge   afhængigt   af   
finishen,   og   carbon   tape   over   den   distale   ende.   



  

Epoxyharpiks   kører   fuldt   vakuum   ved   20   til   24   tommer/HG,   indtil   alt   er   mættet   og   hærdet.   

  

Akrylmodificeret   epoxyharpiks   kører   fuldt   vakuum   ved   20   til   24   in/HG,   indtil   alt   er   mættet.   Når   du   er   færdig   
med   at   snore   og   gå   væk,   skal   du   slå   vakuum   ned   til   10   til   15   in/HG.   

  

Meget   vigtigt   at   følge   harpiksproducentens   instruktioner   for   korrekte   målinger   og   blanding.   

  

Epoxyharpiksproducenter   anbefaler   typisk   en   varmepose.   

Harpikser   



Layups   påvirkes   af   den   type   harpiks,   der   bruges.   

Ændret   akryl;    tyndere,   lettere   at   mætte,   hurtighærdende   

epoxyharpiks;    stærkere,   klarere,   tykkere,   langsommere   kurtid   

Epoxy   fungerer   godt   for   tungere   og   mere   aktive   mennesker.   

    

Lay-ups   

Brug   lige   store   mængder   Coyote   Composite   i   stedet   for   kulfiber   i   dine   eksisterende   layups,   eller   du   kan   
prøve   en   af     Coyotes   prøvelayups.   

Hvordan   du   lægger   det   op,   vil   også   i   høj   grad   ændre   styrkevægten   og   fleksibiliteten.   

    

-   Afslutningskant   ved   hjælp   af   Coyote   Composite   

Coyote   Composite   kanter   slutter   glattere   og   har   en   tendens   til   at   være   mindre   ujævn   end   kulfiber.   

    

Brug   den   hårdeste   slibekegle   til   at   tage   kanten   ned   til   trimlinjerne.   

  

Brug   medium   scotch   lyse   hjul,   buff   udvendig   til   indvendig,   indvendig   til   udvendig,   udglatning   og   
afrundning   af   kanter.   Ved   polering   og   efterbehandling   Langsom   hastighed   kan   give   bedre   resultater.   



  

Afslut   med   techra   hjul.   Hvis   du   vil   have   mere,   gør   et   vådt   sand   med   scotch   bright.   

    

Bemærk:    Uklar   kanter   eller   en   guldfarvet   fatning   uden   pigment   er   en   indikation   på,   at   oplægget   er   sultet,   
og   laminering   bør   IKKE   bruges.   
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