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 Pinindgreb 

 P1 Sørg for, at pinden er korrekt justeret, når foringen tages på. 

 P2 Udførelse af en HLR-bevægelse på knæet kan hjælpe stiften til at gå i indgreb med låsepladen. 

 P3 Når patienten tager fatningen på, skal du sørge for at få mindst to klik af stiften i indgreb med tanden, før han går. 

 P4-klik skal være ét ad gangen, ikke alle på én gang. Hvis klik er på én gang, tilføj sokker. 

 P5  Hvis  du  slet  ikke  kan  få  stiften  til  at  klikke  eller  ikke  får  næsten  alle  6  klik  ind,  så  fjern  sokker.  Det  er  okay  kun  at 
 have liner 

 P6  på.  Patienten  skal  have  mindst  2  klik,  før  han  står,  3-4,  når  man  begynder  at  gå,  og  til  sidst  mindst  5,  måske  6, 
 afhængigt af brugen af   liner og strømper. 

 P7  Låsejustering.  Hvis  din  liner  er  iført  korrekt,  og  du  stadig  har  problemer  med  pin-indgreb,  skal  du  kontrollere  din 
 låseindstilling i soklen, og sørg for, at den er i korrekt orientering eller progressionslinje til lemmen. 

 P8 På en standardlås vil en lang stift bunde ud og skabe et mellemrum. Konverteringssættet er tilgængeligt. 

 Hører  du  ikke  5  til  6  klik  under  forlovelsen?  Se  instruktionsvideoen  kaldet  "Modifying  Air-Lock  for  long  pin" 
 på www.coyote.us/airlock. 

 Langt pin konverteringssæt er tilgængeligt, nok plads er nødvendig ved pyramiden. 

 Brug  IKKE  11  klik  lang  stift  på  en  ukonverteret  standard  Air-Lock,  den  lange  stift  vil  bunde  ud  og  skabe  et  mellemrum 
 mellem låsen og liner. 

 G1 Indsæt CD103GPN Guide Pin i låsen med det første klik. 

 G2 Brug et 1/4" x 6" bor til bor gennem styrestiften, låsen og fatningen. 

 G3 Brug en 5/8" hulsav og en 5/8" forsænkning for at forstørre borehullet for at acceptere stifthætten. 

http://www.coyote.us/


 G4 Før guidenålen frem til det andet klik. 

 G5  Påfør  Quik  Glue  på  kanten  af    stifthætten,  og  indsæt  den  i  hullet  i  den  distale  ende  af  soklen.  Brug  styrestiften  til  at 
 stoppe stifthætten i den korrekte dybde i hullet. 

 G6-hætten  skal  passe  pænt  over  styrestiften  med  minimal  modstand  og  skal  være  parallel  med  bunden  af    soklen. 
 dvs: IKKE skævt. Hvis stifthætten bliver stram, skal hullet muligvis forstørres en lille smule. 

 G7 Lad limen stivne, og fjern styrestiften. 

 G8 Når låsen er konverteret, kan du bruge CD103P11 eller CD103P11H lange stift med den. 

 G9 Se bagsiden for monteringsinstruktioner for stifter. 

 Lægens instruktioner 

 Montering 

 af luftlås Installation af CD103P8 

 Dårlig  siddeplads  fører  til  for  tidlig  låseslid.  Stiftafstandsstykkerne  bruges  til  at  justere  stiften  til  at  sidde  med  en 
 hvilken  som  helst  liner.  Der  bør  ikke  være  noget  slør  mellem  låsen  og  foringen,  når  den  er  helt  i  indgreb.  Det  er  bedst 
 at  tjekke  dette  med  en  lås,  der  ikke  er  sat  i  en  fatning.  Den  distale  ende  af  Air-Lock  kan  være  meget  fleksibel,  hvilket 
 fører  til  en  "falsk"  aflæsning  af  antallet  af  nødvendige  afstandsstykker.  Beslagslåsen  er  forstærket  for  at  gøre 
 stiftevaluering hurtig og nem. 

 Standardpindinstallation og korrekt monteringsinstruktioner 

 Se instruktionsvideoen kaldet "CD103P8 Pin Adjustment" på www.coyote.us/airlock 

 Dårlig  låsestiftsafstand  fører  til  for  tidligt  slid.  Der  bør  ikke  være  noget  slør  mellem  låsen  og  foringen,  når  den  er  helt  i 
 indgreb.  Du  skal  muligvis  tilføje  afstandsstykker  til  stiften  for  at  sikre  dette.  Tjek  for  den  korrekte  mængde  spil,  før  du 
 sætter låsen i fatningen. 

 B1 Installer stift på foringen. Aktiver låsen for at kontrollere for slør mellem lås og liner. 

 B2 Hvis der er slør, løsnes stiften væk fra adapterskruen og foringen. 

 B3 Aktiver låsen igen for at tjekke for spil. Gentag indtil låsen er helt låst. Fjern låsen. 

 B4 Gap skabes mellem stift og liner. 

 B5  Baseret  på  det  mellemrum,  der  skabes  ved  at  løsne  stiften,  skal  du  installere  et  passende  antal 
 stiftafstandsstykker på adapteren (se Forsigtig #2). 

 B6 Udskift stiften på adapteren, og sørg for, at basen passer tæt på stiftafstandsstykkerne. 

 B7 Efter installation af stiftafstandsstykker skal du sætte låsen i indgreb igen for at være sikker på, at der ikke er slør. 

 B8 Påfør Loctite® Blue 242 på gevind af låsestift på adapterskrue 10 mm gevind. Skru fingeren fast i foringen. 



 B9  Efter  håndtilspænding,  stram  messingadapterskruebunden  mod  foringen  en  1/4  omgang  mere  med  en  skruenøgle 
 eller en tang. 

 B10  Placer  det  nødvendige  antal  stiftafstandsstykker  på  adapterskruen.  Påfør  Loctite®  Blue  242  på  gevind  på 
 låsestiftadapterskruen. Skru 8-klik-stiften fast. 

 B11  Spænd  nu  stiftenheden  med  7/16”,  11  mm  skruenøgle  eller  skruestik  for  at  sikre  fuldstændig  gevindindgreb  af 
 messing i foringen og stift i messing. (Se advarsel #4, #5, #12) 

 Solid Pin installation og korrekt montering Instruktioner 

 Se instruktionsvideoen kaldet "CD103P8H Installation Brass Pin" på  www.coyote.us/airlock 

 Dårlig  låsestiftafstand  fører  til  for  tidligt  slid.  Der  bør  ikke  være  noget  slør  mellem  låsen  og  foringen,  når  den  er  helt  i 
 indgreb.  Du  skal  muligvis  tilføje  afstandsstykker  til  stiften  for  at  sikre  dette.  Tjek  for  den  korrekte  mængde  spil,  før  du 
 sætter låsen i fatningen. 

 H1 Monter stiften på foringen. Aktiver låsen for at kontrollere for slør mellem lås og liner. 

 H2 Hvis der er slør, løsnes stiften væk fra adapterskruen og foringen. 

 H3 Aktiver låsen igen for at tjekke for spil. Gentag indtil låsen er helt låst. Fjern låsen. 

 H4 Gap skabes mellem stift og liner. 

 H5  Baseret  på  det  mellemrum,  der  skabes  ved  at  løsne  stiften,  skal  du  installere  et  passende  antal 
 stiftafstandsstykker på gevindenden (se Forsigtig #2). 

 H6 Udskift stiften på adapteren, og sørg for, at basen passer godt til stiftafstandsstykkerne. 

 H7 Efter installation af stiftafstandsstykker skal du sætte låsen i indgreb igen for at være sikker på, at der ikke er slør. 

 H8  Påfør  Loctite®  Blue  242  på  gevind  på  låsestiften.  Stiften  skal  muligvis  strammes  med  en  7/16”  eller  11  mm 
 skruenøgle. (Se advarsel #4 og #5) 

 Typiske  Coyote®-komponenter  bruger  6x18  mm  skruer  medfølgende  og  Loctite®  Blue  242,  når  pyramiden  fastgøres. 
 Tilspænd de medfølgende konnektorskruer til 10 Nm. (Se Forsigtig #2 og #4) 

 Monteringslås kun til stiftjustering. Ikke til brug i proteser. 
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