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 Cd118P 

 Snoretræksnålstift 

 Afstandsstykker (3) 

 Styrestift CD103GP – Produkter er ikke inkluderet i pakken, men du kan bestille. 

 CD118PD Lanyard Disk 

 Justering 

 1 Hullet i 5-graders AK-konnektoren er designet til justering af justering. 

 2 Sørg for, at den nederste stolpe på låsen ikke er blokeret af fastgørelse. 

 3 Der skal laves et hul i bunden af   stolpen til ledningen. 



 4 Afstandsskiverne kan være nyttige til at bygge den korrekte højde. 

 5 Jo bedre adgang til stolpebunden er, jo lettere er efterbehandlingen. 

 6 Foto, der peger mod bunden af   låsen 

 7 Hvis du ikke bruger afstandsskiver, skal du sørge for, at du ikke hviler på låsestolpen. 

 8 Skub låsen fremad for at rydde den pyramide, du vælger. 

 9 Foto, der peger mod bunden af   stikket med låsepyramide. 

 10 Brug Coyote Quick Adhesive til at fastgøre låsen i den ønskede justering. 

 11. At skabe en opbygning bag låsen kan hjælpe med at forstærke lamineringsprocessen. 

 Lay-up 

 Det anbefales at bruge Deep Air-Lock eller Deep Easy-Off låsen med Locking Lanyard Pin. 

 Sørg for at læse vejledningen, der følger med din Deep Air-Lock eller Deep Easy-Off Lock, og 
 modificer din laminering i overensstemmelse hermed. 

 12 Forstærk offset efter behov. 

 13 Laminer i din foretrukne metode. Træk kompositlag over formen. 

 14 Klip de øverste kanter til at folde rundt om stolperne. 

 15 Afslut layup. 

 16 Brug din yndlingsharpiks til laminering. 

 17 Begræns flowet for at tvinge lamineringen gennem det midterste hul på pladen og 
 tvinge luftlommerne ud. 

 18 Skru resten af   lamineringen ud som normalt. 

 19 Foto snor stikkontakten. 

 Bemærk (side 1) 

 1.  Typiske Coyote®-komponenter bruger 6x18 mm skruer. I atypiske opsætninger 
 kan det være nødvendigt med længere skruer. Brug altid skruer klasse 10.9 eller bedre. 



 2.  Smør ikke indersiden af   låsen, dette vil tiltrække snavs. Hvis du har et 
 støjproblem, skyldes det typisk siddepladser. Ring for teknisk assistance. 

 3.  Brug altid de medfølgende skruer under lamineringen for at sikre, at der skabes 
 den rette dybde til fastgørelse. 

 At lave hullet til lanyardsnoren 

 20 Brug af en CD103GPN styrestift kan hjælpe med at finde midten af   låsen og bore den ud. 

 21 Placer styrestiften i midten af   låsen. 

 22 Brug et langt 1/4” bor til at bore et hul gennem bunden af   låsen og fatningen. 

 23 Brug af et forsænkningsværktøj kan hjælpe med at åbne hullet på låsen eller... 

 24 Brug en 1/2” bit til at bore til plasten. 

 25 Åbn hullet lidt mere med Trautman-sliberen. 

 26 Billede af hullet i bunden af   låsen. 

 27 Prøv at gøre hullet stort nok til, at stiften kan passere igennem. 

 For en mere detaljeret videofremstillingsbeskrivelse, gå online til www.coyote.us/videos 

 Praktikerinstruktioner 

 Dårlig låsestiftsafstand fører til for tidligt slid. Der bør ikke være noget slør mellem låsen og 
 foringen, når den er helt i indgreb. For at sikre dette kan det være nødvendigt at tilføje 
 afstandsstykker til stiften. Det er bedst at tjekke dette med en lås, der ikke er sat i en fatning 
 endnu. 

 1 Installer stiften på foringen. Aktiver låsen for at kontrollere for slør mellem lås og liner. 

 2 Hvis der er slør, skal du løsne stiften væk fra adapterskruen og foringen. 

 3 Aktiver låsen igen for at tjekke for spil. Gentag indtil låsen er helt låst. Fjern låsen. 

 4 Der skabes et mellemrum mellem stift og foring. 

 5 Baseret på det mellemrum, der skabes ved at løsne stiften, skal du installere et passende 
 antal stiftafstandsstykker på gevindenden (se Forsigtig #2). 

 6 Udskift stiften på adapteren, og sørg for, at basen passer godt til stiftafstandsstykkerne. 



 7 Når du har installeret stiftafstandsstykker, skal du aktivere låsen igen for at være sikker på, at 
 der ikke er slør. 

 8 Påfør Loctite® Blue 242 på låsestiftens gevind. Stiften skal muligvis strammes med en 7/16” 
 eller 11 mm skruenøgle. (Se advarsel #4 og #5) 

 Dokumentation af sug 

 Vi ser ikke sug som en komponent eller en kode, men som en funktion. Stempling og malkning 
 kan reduceres ved at vedligeholde et sugestik ved brug af denne lås. 

 •  Låsens sugefunktion kan demonstreres og dokumenteres meget enkelt. 

 •  Få den amputerede til at træde helt ind i låsen og sædet. 

 •  Brug låsenøglen til at fjerne ventilhuset, udløserknappen og den ydre fjeder fra låsen. 
 Den amputerede er stadig låst fast i soklen, men luft får nu lov at strømme ind i bunden af 
   soklen som en traditionel stift. 

 •  Gå patienten normalt. 

 •  Amputeret kan opleve en forskel i, hvordan soklen føles umiddelbart, efter lidt 
 ambulation, eller efter geninstallation af ventilhuset, udløserknappen og den ydre fjeder. 
 Patientfeedback skal dokumenteres. 

 Ring for mere information om kodning af Air-Lock: (208) 429-0026. 

 *  Det er den praktiserende læges ansvar at demonstrere, dokumentere og vælge 
 passende koder til forsikringsfakturering. 

 Af sporingsformål skal du skrive LOT-nummeret (fra låsetragten) her: 

 Bemærk  (side 2) 

 1.  Udløserknappen er typisk orienteret medialt. 

 2.  Typiske Coyote®-komponenter bruger 6x18 mm skruer. I atypiske opsætninger kan det 
 være nødvendigt med længere skruer. Brug altid 



 skruer klasse 10.9 eller bedre. 

 3.  Smør ikke indersiden af   låsen, dette vil tiltrække snavs. Hvis du har et støjproblem, 

 skyldes det typisk siddepladser. Ring for 

 teknisk assistance. 

 4.  Brug altid de medfølgende skruer under lamineringen for at sikre, at der skabes den 
 rette dybde 

 til fastgørelse. 

 5.  Overskrid aldrig afstandsstykker med 3 ben. 

 6.  Oplægningsinstruktioner er nyttige tip til, hvordan man arbejder med låsen og stikket. 
 Faktiske lay-ups er teknikerens og/eller behandlerens ansvar. 

 7.  Bemærk antallet af klik for engagement. Der skal være mindst 2 til 3 kliks engagement 
 før enhver ambulation, og flere klik skal forekomme efter et par trin. 5 til 6 klik (afhængigt af 
 foringen) er påkrævet for fuld/korrekt siddeplads og indgreb. 

 8.  Foringstråde varierer. Begynd at skrue stiften ind i foringen med hånden, når det er 
 muligt. En skruenøgle vil være nødvendig i tilfælde af stramme gevind. 

 9.  Uanset gevind, brug altid Loctite® Blue 242 på låsestiftgevind. Ved installation i en distal 
 plastadapter skal Loctite® Blue 242 også bruges. 

 10.  Hvis du bruger en fleksibel indvendig foring, må du ikke efterlade plastik over låsehuset, 
 dette kan forårsage luftlækage og andre problemer. Du bør laminere direkte over huset. Kontakt 
 Coyote for mere information, eller besøg videogalleriet på coyotedesign.com, se videoen med 
 titlen "CD103FD Flexible Inner Socket with and without Coyote Design Fabrication Dummy." 

 11. Hvis du har en stift, du ikke kan installere, selv med en skruenøgle, skal du kontakte Coyote 
 for en udskiftning. 


