
  

Coyote   Composite   Kompozyt   
bazaltowy   (skała   wulkaniczna)   w   oplocie   

Kod   zharmonizowany:   6815.99.4070   Włókno   bazaltowe   

Wyprodukowano   dla   Coyote®   419   N.   Curtis   Rd.,   Boise,   Idaho   83706   

(208)   429-0026   |   www.coyote.pl   |   Wyprodukowano   w   Chinach   

  

Uwaga:   

Obowiązkiem  lekarza  i/lub  technika  jest  określenie  określonych  układów,  materiałów,  ilości  i  projektu  w               
oparciu  o  wagę  pacjenta,  poziom  aktywności  i  konkretne  czynności,  które  są  najlepsze  dla  pacjenta.                
Wszelkie  zalecenia  dotyczące  metod  układania  warstw  są  wytycznymi,  które  nie  zostały  opracowane              
specjalnie  dla  konkretnych  pacjentów.  Coyote®  nie  posiada  wiedzy  na  temat  konkretnych  informacji  o               
pacjencie   ani   wiedzy   na   temat   konkretnych   technik   produkcyjnych   i   możliwości   klienta.   

    

Opcje   zamawiania   

Oplot:   B   

  

    Typ   Rozmiar   ()   
caleDługość/ 

(stopy)   

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   



  

Tkanina:   F   

  

Lina:   R   

  

10   stóp   =   3,048   metrów   

20   stóp   =   6,096   metrów   

82   stopy   =   24,9936   metrów   

    

Aby   zamówić   użyj   kodu,   rodzaju,   wybierz   rozmiar   i   długość.   Na   przykład   rolka   o   długości   20   stóp   z   6"   
oplotu   to   pozycja   #   CDB0620.   (B=   Plecionka,   R=   Lina,   F=Tkanina)   

    

    

    

Coyote®   Composite   (plecionka   bazaltowa)   

Instrukcja   laminowania   

CD   B   10   20   

CD   B   10   82   

    Typ   TPI*   Długość/(m)   

CD   F   350   3   

    Typ   Waga   
Długość/(sto 

py)   

CD   R   3   25   



Coyote®   Composite,   nasz   opatentowany   splot   bazaltowy,   jest   przeznaczony   do   stosowania   z   
wieloma   materiałami   w   celu   tworzenia   warstw   kompozytowych.   Zasadniczo   biorąc   najlepsze   
właściwości   różnych   materiałów,   aby   uzyskać   możliwie   najlepsze   układy.   

    

Nasycenie   

Ze   względu   na   doskonałe   nasycenie   Coyote®   Composite   ważne   jest,   aby   sprawdzić,   czy   nie   
występuje   niedobór   żywicy.   Uruchom   próżnię   na   normalnym   poziomie,   ale   uważnie   monitoruj   
proces.   Żywica,   której   żelowanie   trwa   zbyt   długo,   może   wycofać   się   z   materiału,   powodując   
brak   laminacji.   Doprowadzi   to   do   rozmytych   krawędzi,   które   będą   trudne   do   wykończenia.   Aby   
zapobiec   zagłodzeniu   laminacji,   zalecamy   naciągnięcie   laminacji   do   pożądanego   poziomu,   a   
następnie   podgrzanie   bliższego   końca   laminacji,   aby   przyspieszyć   żelowanie   żywicy.   Zmniejsza   
to   ryzyko   wyciągania   zbyt   dużej   ilości   żywicy   z   laminacji.   

    

Wzmocnienie   

Zalecamy   użycie   taśmy   węglowej   na   dystalnej   trzeciej   części   gniazd.   Pozwala   to   na   dodatkową   
sztywność   bez   dodatkowego   obciążenia.   Może   również   pozostać   osadzony,   aby   podczas   
szlifowania   nie   był   odsłonięty   węgiel.   

    

Warstwy   

Oplot   bazaltowy   zaprojektowaliśmy   tak,   aby   zastępował   jeden   do   jednego   oplotu   węglowego,   co   
oznacza,   że     zwykle   nie   używamy   więcej   niż   dwóch   warstw   oplotu   bazaltowego   w   żadnej   
laminacji.   Jednak   warstwy   innych   materiałów   mogą   się   zmieniać   w   zależności   od   wagi,   poziomu   
aktywności   i   projektu.   W   niektórych   przypadkach   może   być   potrzebnych   więcej   warstw   bazaltu.   
W   naszych   testach   odkryliśmy   również,   że   nylonowa   pończocha   oferuje   wiele   cech,   których   
szukamy,   bez   zwiększania   wagi   lub   kosztów   w   porównaniu   z   innymi   powszechnie   używanymi   
materiałami.   

    

Waga   

Waga   bazaltu   i   węgla   jest   dość   podobna.   Jednak   zwiększone   nasycenie   bazaltu   może   
skutkować   większą   wagą.   Kluczem   jest   zwrócenie   uwagi   na   układ   warstw,   aby   upewnić   się,   że  
wykonujesz   odpowiednią   ilość   naciągania   laminacji,   aby   zapobiec   zagłodzeniu   bez   zwiększania   
masy   i   niepotrzebnego   nawarstwiania   się   żywicy.   

    



Lay-ups   

Chociaż   wydaje   się,   że   każdy   chce   dokładnego   przepisu,   wydaje   się   również,   że   nikt   nie   chce   
go   przestrzegać.   Ustaliliśmy   szereg   opcji   układania   gniazd   i   AFO.   Aby   uzyskać   więcej   
informacji,   skontaktuj   się   z   Coyote®   pod   numerem   (208)   4290026   lub   pocztą   elektroniczną   na   
adres   mailbox@coyotedesign.com   

Żywice   

Większość   żywic   protetycznych   będzie   działać   z   bazaltem,   takim   jak   AME   lub   poliester.   Wybór  
żywicy   jest   bardziej   zależny   od   innych   właściwości,   takich   jak   formowalność   cieplna   lub   
elastyczność   żywicy.   

Wykończenie   Wykończenia   

bazaltowe   podobne   do   karbonowych,   z   nieco   mniejszą   ścieralnością,   ale   większą   tendencją   do   
strzępienia   się,   szczególnie   w   przypadku   głodu.   W   niektórych   przypadkach   w   celu   uzyskania   
optymalnego   wykończenia   można   wykonać   szlifowanie   na   mokro.   

Formowanie/odprężanie   termiczne   

Tkanina   bazaltowa   jest   wyjątkowo   odporna   na   ciepło,   co   oznacza,   że     nie   zostanie   uszkodzona   
nawet   w   ekstremalnych   temperaturach.   Jednak   sam   układ   może   nie   tolerować   odprowadzania   
ciepła.   Zalecamy   stosowanie   bazaltu   z   żywicą   termoformowalną,   a   także   z   materiałami   bardziej   
kompatybilnymi   z   odciążeniem   cieplnym.   

Wdychanie   

Cząsteczki   mniejsze   niż   6   mikronów   są   uważane   za   zagrożenie   wziewne.   Filament   bazaltowy   
stosowany   w   naszych   materiałach   bazaltowych   ma   rozmiar   9   mikronów   lub   większy.   

    

Krzyżujące   się   paski   taśmy   węglowej   



  

Kompozyt   na   zewnątrz   ułożenia   

  

Kompozyt   wewnątrz   ułożenia   

  

liny   kompozytowej   W   

  

Ułożenieistniejących   ułożeniach   należy   użyć   równych   ilości   materiału   Coyote   Composite   zamiast   włókna   
węglowego   i   upewnić   się,   że   koniec   dystalny   został   wzmocniony   węglem   taśma   z   włókna   lub   możesz   
wypróbować   jeden   z   tych   przykładowych   układów.   

    

Układy   próbek   Coyote®   Composite   

    



PROTETYKA   
    

Nakładanie   pigmentu   żywicą   epoksydową:   Standardowa   laminacja   

1)   2   warstwy   elastycznego   rozciągania   

2)   Wzmocnij   co   najmniej   2   paskami   taśmy   węglowej   na   dystalnym   końcu.   

3)   Przykryj   dalszą   trzecią   część   jedną   warstwą   Coyote   Composite,   zawiąż   złącze,   a   następnie   odbij   na   
pełnym   gnieździe.   

4)   2   warstwy   nylonowej   skarpety   

5)   2   warstwy   Flex-Stretch   

6)   2   warstwy   nylonu   próżniowego/wykończeniowego   

Uwaga:   W   przypadku   ciężkich   warstw   należy   dodać   1   dodatkową   warstwę   Coyote   Composite   

    

Ułożenie   pigmentu   żywicą   epoksydową   modyfikowaną   akrylem:   

1)   2   warstwy   flex-Stretch   

2)   Wzmocnienie   co   najmniej   2   paskami   taśmy   węglowej   na   dystalnym   końcu.   

3)   2   warstwy   Coyote   Composite   

4)   2   warstwy   Nylon   Stockinette   

5)   2   warstwy   Flex-Stretch   

6)   2   warstwy   próżni   /   nylony   wykończeniowe   

Uwaga:   W   przypadku   ciężkich   warstw   należy   dodać   1   dodatkową   warstwę   Coyote   Composite.   

    

Niepigmentowy   (wykończenie   węglowe   z   Coyote   Composite)   ułożenie   z   dowolnym   typem   żywicy:   

1)   2   warstwy   nylonu   próżniowego   /   wykończeniowego   

2)   1   warstwa   Coyote   Composite   

3)   Wzmocnienie   co   najmniej   2   paskami   taśmy   węglowej   na   dystalnym   końcu.   

4)   2-warstwowa   nylonowa   skarpeta   



5)   1-warstwowa   warstwa   kompozytowa   Coyote   

6)   1-warstwowa   nylonowa   warstwa   próżniowa   

Uwaga   do   ciężkich   warstw   i   1   dodatkowa   warstwa   Coyote   

    

    

Uwaga:   

Do   dodatkowego   wzmocnienia   należy   zastosować   taśmę   węglową   na   łączniku   dystalnym.   

Podczas   korzystania   z   zamka   wpuszczanego   należy   zwrócić   szczególną   uwagę   na   wzmocnienie   swojego   
lay-upu.   

Aby   uzyskać   ultralekkie   i   bardziej   elastyczne   gniazdo,   usuń   wkładkę   z   ułożenia.   

Rozmyte   krawędzie   lub   gniazdo   w   kolorze   złotym   bez   pigmentu   wskazują,   że   układ   jest   zagłodzony   i   NIE   
należy   stosować   laminacji.   

    

Ortezy   
    

AFO   –   przy   użyciu   żywicy   epoksydowej   modyfikowanej   

akrylem   1)   Odbity   nylon   Flexastretch   (łącznie   dwie   warstwy)   

2)   Użyj   jednego   plecionki   kompozytowej   Coyote   o   rozmiarze   odpowiednim   dla   części   łydki   powyżej   kostki   
i   nieco   powyżej   kości   piętowej   

3)   Połóż   plecionkę   kompozytową   Coyote   wzdłuż   stopy   płytkę   i   nad   

kością   piętową   4)   Wzmocnij   obszar   głowy   i   stopy   taśmą   węglową.   

5)   W   razie   potrzeby   użyj   1”   szerokiej   taśmy   węglowej   lub   1”   szerokiej   taśmy   z   włókna   szklanego   w   
poprzek   gojenia   i   w   dół   za   kostką   w   celu   wzmocnienia.   

6)   Użyj   jednego   kompozytowego   plecionki   Coyote   o   odpowiednim   rozmiarze   dla   części   łydki   nad   kostką   i   
nieco   nad   kością   piętową   

7)   Połóż   kompozytową   plecionkę   Coyote   wzdłuż   podnóżka   i   kości   piętowej   

8)   Odbita   nylonowa   pończocha   (łącznie   dwie   warstwy)   



9)   Nylon   Flexstretch   odbity   (łącznie   dwie   warstwy)  

10)   Dla   gładszego   

    

AFO   Heavy   Duty   –   przy   użyciu   żywicy   epoksydowej   modyfikowanej   akrylem   

1)   Postępuj   zgodnie   z   poprzednim   układaniem,   ale   dodaj   kolejną   warstwę   oplotu   kompozytowego   Coyote   
na   całej   ortezie,   tą   samą   techniką,   co   #2   i   #3   w   poprzednich   instrukcjach   układania   AFO.*   

2)   Jeśli:   ponownie   używając   żywicy   epoksydowej   (żywicy   ER)   zamiast   żywicy   epoksydowej   
modyfikowanej   akrylem,   wykonaj   kroki   1   –   10   dla   ciężkiego   AFO.*   

*Zależy   to   od   wagi   pacjenta   i   poziomu   aktywności,   od   której   

techniki   użyć   jednej   lub   dwóch.   

    

Wskazówki   techniczne   z   tyłu   –   wskazówki   dotyczące   próżni,   żywicy   i   układania   z   Coyote   Composite   

    

Obowiązkiem   lekarza   i   lub   technika   jest   określenie   określonych   układów,   materiałów,   ilości   i   projektu   w   
oparciu   o   wagę   pacjenta,   poziom   aktywności   i   konkretne   czynności,   które   są   najlepsze   dla   pacjenta.   
Wszelkie   zalecenia   dotyczące   metod   układania   warstw   są   wytycznymi,   które   nie   zostały   opracowane   
specjalnie   dla   konkretnych   pacjentów.   

Coyote   Design®   nie   posiada   wiedzy   na   temat   konkretnych   informacji   o   pacjencie   ani   wiedzy   o   
konkretnych   technikach   i   możliwościach   produkcyjnych   klientów.   

    

Wskazówki   techniczne   

–   Odkurzanie   i   żywice   z   Coyote   Composite   

Wskazówki   dotyczące   próżni,   żywicy   i   układania   



  

Zazwyczaj   używamy   dwóch   warstw   bazaltu,   z   podstawową   nylonową   siateczką   w   różnej   kolejności   w   
zależności   od   wykończenia   i   taśmy   węglowej   na   dystalnym   końcu.   

  

Żywica   epoksydowa   pracuje   w   pełnej   próżni   przy   20   do   24   cali   HG,   aż   wszystko   zostanie   nasycone   i   
utwardzone.   

  

Żywica   epoksydowa   modyfikowana   akrylem   działa   w   pełnej   próżni   przy   20   do   24   cali/HG,   aż   wszystko   
zostanie   nasycone.   Po   zakończeniu   naciągania   i   odchodzenia   zmniejsz   podciśnienie   do   10   do   15   
cali/HG.   

  



Bardzo   ważne   jest   przestrzeganie   instrukcji   producenta   żywicy   w   celu   prawidłowego   pomiaru   i   mieszania.   

  

Producenci   żywic   epoksydowych   zazwyczaj   zalecają   worek   termiczny.   

Żywice   

Layups   zależy   od   rodzaju   użytej   żywicy.   

Zmodyfikowany   akryl;    cieńsza,   łatwiejsza   do   nasycenia,   szybko   utwardzająca   się   

żywica   epoksydowa;    mocniejszy,   wyraźniejszy,   grubszy,   wolniejszy   czas   utwardzania   

Epoxy   sprawdza   się   dobrze   u   osób   cięższych   i   bardziej   aktywnych.   

    

Układy   

Użyj   równych   ilości   Coyote   Composite   zamiast   włókna   węglowego   w   istniejących   układach   lub   możesz  
wypróbować   jeden   z   przykładowych   układów   Coyote.   

Sposób,   w   jaki   go   ułożysz,   również   znacznie   zmieni   wagę   siły   i   elastyczność.   

    

–   Krawędź   wykończeniowa   przy   użyciu   Coyote   Composite   

Krawędzie   Coyote   Composite   są   gładsze   i   mniej   postrzępione   niż   włókno   węglowe.   

    



Użyj   najbardziej   szorstkiego   stożka   szlifierskiego,   aby   obniżyć   krawędź   do   linii   przycięcia.   

  

Użyj   średniej   szkockiej   jasnej   tarczy,   wypoleruj   na   zewnątrz   do   wewnątrz,   od   wewnątrz   do   zewnątrz,   
wygładzając   i   zaokrąglając   krawędzie.   Podczas   polerowania   i   wykańczania   Niska   prędkość   może   dać   
lepsze   rezultaty.   

  

Wykończenie   za   pomocą   koła   techno.   Jeśli   chcesz   więcej,   zrób   mokry   piasek   z   jasną   szkocką.   

    

Uwaga:    Rozmyte   krawędzie   lub   gniazdo   w   kolorze   złotym   bez   pigmentu   wskazują,   że   układ   jest   
zagłodzony   i   NIE   należy   stosować   laminacji.   
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