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 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. 

 Możesz również odwiedzić stronę coyote.us i obejrzeć filmy dotyczące produkcji: 

 · Mocowanie mocowania wkładki do wkładki 

 · Instalacja zamka Summit™ Low Pro 

 • Blokada Summit™ i gniazdo kontrolne 

 OSTATECZNE WYKONANIE GNIAZD 

 1. Narysuj pionową linię wzdłuż bocznej przedniej strony gniazda. 

 2. Zmierz 1 1/2” poniżej przyśrodkowego brzegu i zaznacz. Doprowadź ten pomiar do 
 przecięcia się z pionową linią na bocznej przedniej stronie. Stanowi to górny środek 
 narzędzia produkcyjnego zamka. 

 3. Ustaw narzędzie produkcyjne na odlewie i prześledź kontur. 

 4. Lekko przeszlifuj odlew w miejscu zamka, aby utworzyć mały płaski obszar dla zamka. 
 Odśwież zarys narzędzia produkcyjnego. 



 5. Wyciągnij worek PVA z chmurami. Umieść kawałek taśmy na worku PVA w miejscu 
 zamka. 

 6. Gwóźdź do odlania w zaznaczonym miejscu. 

 7. Upewnij się, że pod narzędziem nie ma wargi. Ułóż i laminuj jak zwykle. Usuń gniazdo 
 formy. 

 8. Zeszlifuj gniazdo, aby odsłonić narzędzie produkcyjne. Usuń narzędzie produkcyjne. 

 9. Zaznacz położenie nitów blokujących. Delikatnie wypiaskować obszar, aby dodać ulgi dla 
 zamka. 

 10. Może być konieczne dodatkowe szlifowanie, aby upewnić się, że pod zamkiem nie ma 
 wargi. 

 11. Wklej zamek w otwór utworzony przez narzędzie do laminowania za pomocą kleju Quick 
 Adhesive. 

 Prawidłowe wykonanie zamka Summit™ wymaga użycia kleju Coyote® Quik Glue. 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. Szybki klej jest sprzedawany oddzielnie. 

 CD4150 — wkład 50 cm3 

 * wymaga pistoletu dozującego i końcówek mieszających 



 Zgodność z wkładką Summit Lock™ 

 Producent  C  Ocena 

 Alps  Easy Liner  ** 

 Alps  GP  D 

 Alps  Thermoliner  C** 

 Alps  AK  C** 

 Daw  Cool Liner  C 

 Daw 
 Cool Liner z 

 paskiem  C** 



 ESP 

 Aegis 

 Ultimate  D 

 Euro Intl  First Class  I 

 Medi  Akos TF  I 

 Medi  Relax  I 

 Medi  Sensitive  I 

 Ohio Willow Wood  Alpha AK  D** 

 Ohio Willow Wood  Alpha Max  C 

 Ohio Willow Wood 

 Alpha 

 Original  A 

 Ohio Willow Wood  Alpha Spirit  C 

 Ossur  Comfort  B 

 Ossur  Dermo  B 



 Ossur  Sport  B 

 Ossur  Synergy  B 

 Ossur  Transfemoral  B 

 Ossur  Seal-In  A 

 Ossur  Wave  D 

 Bock  Profil  I 

 Otto Bock  Prostota  I 

 Otto Bock  Sirona  I 

 Otto Bock  TF  A 

 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 

 zamkami Summit™ i Low-Pro Summit™, a nie do ogólnej jakości wkładki. 

 Kompatybilność wkładki zabezpieczającej Summit™ 

 Klejenie wkładki do wkładki 

 1.  Niech pacjent przetoczy się na wyściółce i wejdzie  do gniazda. 

 2.  Zaznacz 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” powyżej pierwszego znaku na wyściółce  i zrób znak. 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.  Zaznacz 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.  Pozostaw do ustawienia 15 minut 



 13.  Usuń formularz kleju i przymocuj zakładkę za pomocą śruby wykończeniowej 

 14.  Użyj Loctite 242, aby zapewnić trwałe zamocowanie. 

 Używanie Low-Pro Summit Lock™ z elastycznym 
 wewnętrznym gniazdem 

 1. Lekko przeszlifuj odlew w miejscu zamka, aby utworzyć mały, płaski obszar dla zamka. 
 Odśwież zarys narzędzia produkcyjnego. 

 2. Formuj próżniowo elastyczne gniazdo wewnętrzne nad formą. Nałóż Quick Adhesive na 
 narzędzie do laminowania i przymocuj do wewnętrznego gniazda w oznaczonym miejscu. 

 3. Użyj szpachli, aby upewnić się, że nie ma przerw między narzędziem do laminowania a 
 gniazdem wewnętrznym. Ułóż i laminuj jak zwykle. Usuń pleśń. 

 4. Zeszlifuj gniazdo, aby odsłonić narzędzie do laminowania. Zaznacz położenie narzędzia 
 na elastycznym wewnętrznym gnieździe i wyjmij narzędzie do laminowania i elastyczne 
 wnętrze z gniazda. 

 5. Wytnij otwór w elastycznym wnętrzu w zaznaczonym miejscu, dopasowując go do 
 szerokości narzędzia. 



 6. Otwór stożkowy ułatwiający zakładanie. Uważaj, aby nie poszerzyć dziury. 

 7. Po zainstalowaniu zamka ponownie zainstaluj elastyczne gniazdo wewnętrzne. 

 BK Umieszczenie Low-Pro Summit Lock™ 

 •  Mocowanie wkładki znajduje się z przodu z boku 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. 

 Wybór 

 wkładki Wykładziny o grubości 6 mm okazały się najbardziej skuteczne w przypadku 
 zamków Summit Lock™ i Low-Pro Summit™, zapewniając zamkowi 



 stabilną powierzchnię do mocowania. 

 Blokada Summit™ i blokady Low-Pro Summit™ są idealne dla typów 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 gnieździe 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 szczelność mocowania wkładki w gnieździe. 

 Nie umieszczaj mocowania wkładki zbyt wysoko na gnieździe. 

 Nie pozwól, aby śruba mocująca wkładkę przeszła przez otwór w gnieździe. 


