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Części w tym opakowaniu
Mocowanie
wkładki Klej Forma
Summit Lock
śruby wykończeniowej
Nity i zadziory
OSTATECZNE

WYKONANIE GNIAZDA
1. Po wykonaniu nasadki odmierz 1 1/2 cala poniżej przyśrodkowego brzegu i zaznacz miejsce.
2. Przenieś ten pomiar na boczną przednią stronę gniazda. Zrób poziomą linię na wysokości
tego pomiaru.
3. Narysuj pionową linię w dół bocznej przedniej strony, przecinając linię poziomą.

4. Na skrzyżowaniu wywierć otwór 3/4”.
5. Zwęź wewnętrzną bliższą krawędź i zewnętrzną dalszą krawędź otworu, aby ułatwić
założenie.
6. Upewnij się, że nie poszerzysz otworu bardziej niż to konieczne.
7. Umieść blokadę Coyote® lub Summit na miejscu około 1/4” poniżej otworu.
8. Zaznaczyć gniazdo przez otwór na nit w zamku.
9. Wywierć otwór 5/32” w miejscu oznaczenia, aby przymocować zamek.
10. Zamocuj zamek nitem i zadziorem.
Prawidłowe wykonanie zamka Coyote®, znanego również jako zamek Summit, wymaga użycia
kleju Coyote® Quick Adhesive.
Klej Quick Adhesive bardzo szybko wiąże, około 30 sekundowy czas pracy. Jeśli nie zostanie
przyklejony wystarczająco szybko, może nie
przylegać prawidłowo do wykładziny. Klej można przechowywać w lodówce, aby wydłużyć czas
pracy.
Podczas używania pracuj szybko.
Coyote® Quick Adhesive jest sprzedawany oddzielnie.
CD4150 — wkład 50 cm3*
* wymaga pistoletu dozującego i końcówek mieszających
Ten kawałek papieru NIE jest materiałem opakowaniowym. Jest to instrukcja do produktu
również dołączona do opakowania. Te instrukcje mogą być pomocne w prawidłowym
wytwarzaniu i użytkowaniu produktu. Zalecamy przeczytanie ich PRZED użyciem.
Jeśli masz więcej pytań, zadzwoń do
Coyote® pod numer (208) 429-0026 lub bezpłatny numer (800) 819-5980.
Możesz również odwiedzić stronę coyotedesign.com i obejrzeć filmy produkcyjne dotyczące:
• Mocowania mocowania wkładki do wkładki
• Montażu zamka Summit •
Summit™ i gniazda kontrolnego

Wykładziny
linera o grubości 6 mm okazały się najbardziej skuteczne w przypadku zamków Summit Lock i
LowPro Summit Lock, zapewniając zamkowi
stabilną powierzchnię do mocowania.
Zamki Summit Lock i LowPro Summit Locks są idealne dla DŁUGICH kończyn.
W przypadku krótszych kończyn zamki mogą być używane do kontroli rotacji w połączeniu z
szpilką dystalną.
Aby zapewnić przyczepność, wyściółka musi mieć podłoże z tkaniny.
Dopasowanie testowe odbywa się bez zamka, aby zapewnić wystarczające zawieszenie
gniazda.
Dopasowanie i odlewanie odbywa się bez dodatkowego miejsca w kielichu na mocowanie, aby
zapewnić odpowiednią kompresję w gnieździe.
Podczas procesu dopasowania należy upewnić się, że pacjent nie ciągnie nadmiernie zakładki
przez zamek. Spowoduje to uszkodzenie i podrażnienie wyściółki. Zakładka jest
zaprojektowana tak, aby sama wchodzić na miejsce.
Zapewnić odpowiednie przeciwciśnienie i zamknięcie wkładki w gnieździe.
Nie umieszczaj mocowania wkładki zbyt wysoko na gnieździe.
Nie pozwól, aby śruba mocująca wkładkę przeszła przez otwór w gnieździe.

Przyklejanie wkładki Mocowanie do wkładki
1. Niech pacjent przetoczy się po wkładce i wejdzie do gniazda.
2. Zaznaczyć wkładkę na górnej krawędzi otworu w gnieździe.
3. Nawiń podkładkę na kawałek plastiku, aby wstępnie ją rozciągnąć i stworzyć płaską
powierzchnię roboczą.
4. Zmierz 1/2” nad pierwszym oznaczeniem na wyściółce i zrób oznaczenie. Ten znak
przedstawia dolną część nasadki do muszki.

5. Przymocuj nasadkę wkładki do formy kleju za pomocą śruby wykańczającej.
6. Oczyść tył nasadki wkładki acetonem.
7. Oznaczyć wkładkę wokół mocowania wkładki, aby zapewnić dokładne umieszczenie.
8. Pracując szybko, rozprowadź kroplę szybkiego kleju wokół krawędzi nasadki liniowej.
9. Posmaruj koralik warstwą pokrywającą końcówkę Liner.
10. Umieść Przystawkę Powlekacza w oznaczonym miejscu na powlekaczu.
11. Umieść niewielki ciężarek na formularzu kleju, aby utrzymać go na miejscu.
12. Pozostawić na 15 minut
. 13. Usuń klej formujący i przymocuj zakładkę za pomocą śruby wykończeniowej. Użyj Loctite
242, aby zapewnić trwałe zamocowanie.
BK Umieszczenie blokady Summit
• Mocowanie wkładki znajduje się przednio-bocznie pomiędzy głową fib a guzkiem
piszczelowym.
• Upewnij się, że mocowanie wkładki znajduje się wystarczająco daleko pod brzegiem, aby
pozostało ściśnięte w gnieździe.
• Po wyjęciu narzędzia pacjent powinien wejść do gniazda testowego; zaznacz wkładkę na
górze otworu.
• Dolna część mocowania muszki będzie znajdować się 1/4” powyżej tego oznaczenia.
Używanie zamka Summit z elastycznym gniazdem wewnętrznym
1. Próżnij uformuj elastyczną wewnętrzną na formę
2. Ułóż i laminuj jak zwykle
3. Usuń formę
4. Zmierz 1 1/2 " poniżej przyśrodkowego brzegu i zaznacz miejsce.
5. Przenieś ten pomiar na boczną przednią stronę gniazda. Zrób poziomą linię na wysokości
tego pomiaru.
6. Narysuj pionową linię w dół bocznej przedniej strony, przecinając linię poziomą.
7. Na skrzyżowaniu wywierć otwór 3/4” przez sztywną ramę i elastyczne gniazdo wewnętrzne.

8. Zwęź wewnętrzną bliższą krawędź i zewnętrzną dalszą krawędź otworu, aby ułatwić
założenie.
9. Upewnij się, że nie poszerzysz otworu bardziej niż to konieczne i wyjmij elastyczne gniazdo
wewnętrzne.
11. Ustawić blokadę na miejscu około 1/4” poniżej otworu.
12. Zaznaczyć gniazdo przez otwór na nit w zamku.
13. Wywierć otwór 5/32” w miejscu oznaczenia, aby przymocować zamek.
14. Zamocuj zamek nitem i zadziorem i ponownie zainstaluj elastyczne gniazdo wewnętrzne.

Kompatybilność wkładki Summit Lock

Kompatybilność wkładki
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Silipos

Duragel

C

Steifeneder

Contex

B

A= Bardzo dobry,

B=Dobry,

C=Średni,

D=Poniżej średniej, I=Za mało danych
**Zamek należy przykleić do szwów o ograniczonej rozciągliwości tych
wkładek. Ta ocena odnosi się tylko do kompatybilności wkładki z Summit
i LowPro Summit Locks, a nie ogólną jakość wyściółki. Kompatybilność
wkładki Summit Lock

