
  

CD116SA   

Klej   silikonowy   Coyote   do   zamka   proksymalnego   Instrukcje   
dotyczące   produkcji   
Limit   wagi:   350   lbs.   

Patenty   nr   6666894,   7431738,   7077868.   Inne   patenty   w   toku.   

Wyprodukowano   w   USA   Zewnętrzne   komponenty   protetyczne   

Advena   Limited   Tower   Business   Center   2nd   Flr,   Tower   Street   Swatar,   BKR   4013   Malta   

CD116SA.revD.10192021   

  

Producent:   Coyote   419   N.   Curtis   Rd.,   Boise,   Idaho   83706   (208)   429-0026   |   www.coyote.uswkładkiManekin   produkcyjny,   
Rozprowadzacz   

  

Dołączone   części:   

Zamek   proksymalny,   Forma   kleju,   Mocowanie,   Zakładka,kleju,   Pasek   wzmacniający,   Klej,   Gwoździe,   Śruba   
wykończeniowa,   Śruby   M3,   Nakrętki   M3   

    

Wybór   

wkładki   Zamek   wymaga   przyklejenia   wkładki   z   podkładką   z   tkaniny.   Zalecamy   również   stosowanie   linerów   o   jak   
najmniejszej   rozciągliwości   wzdłużnej.   Naprawdę   rozciągliwe   wkładki   zapewniają   bardzo   małą   stabilność   blokowania   
i   powodują   nadmierne   tłokowanie   i   pękanie   wkładki.   Zadzwoń   po   więcej   informacji.   

    

Wyprodukuj   gniazdo   testowe   

1.   Po   napełnieniu   formy   ustal   położenie   przyśrodkowego   ronda.   

2.   Zmierz   od   1    1 /2   "do   2    1 /2"   poniżej   przyśrodkowej   linii   brzegowej.   



3.   Narysuj   poziomą   linię   od   przyśrodkowego   znaku   do   bocznej   przedniej   części   zębodołu.   

4.   Narysuj   pionową   linię   na   manekinie,   aby   przedstawić   środek   górnej   krawędzi.   

5.   Umieść   górną   krawędź   manekina   na   oznaczeniu,   ślad   manekina.   

6.   Wyszlifuj   obszar   pod   manekinem,   aż   będzie   płaski.   

7.   Manekin   do   gwoździa   do   odlewu.   

8.   Wypełnij   wszelkie   podcięcia   na   manekinach,   aby   zapewnić   usunięcie.   

9.   Wyprodukuj   gniazdo   jak   zwykle   z   wybranym   adapterem   dystalnym.   

10.   Wyjmij   formę   z   gniazda.   

11.   Piaskować,   aby   odsłonić   manekina   i   zdjąć.   

12.   Umieść   odwrócony   zamek   na   zewnątrz   gniazda.   

13.   Użycie   odwróconego   znaku   blokadę   jako   przewodnik   i   otworów   wiertniczych   z     1 /   8"   lub   #   31   wiertła   do   odprawy   
na   gnieździe.   

14.   od   wewnątrz   zamka   błyskawicznego   do   gniazdka.   

15.   Śruba   do   miejsca   dostarczone   śruby   M3.   Zastosowanie   Loctite ®    Niebieski   242.   

16.   Poproś   pacjenta   o   założenie   gniazda,   a   następnie   zaznacz   linię   na   górnej   krawędzi   otworu.   

    

Uwaga   

Po   przyklejeniu   podkładki   nie   będzie   można   jej   przesunąć.   Dlatego   bardzo   ważne   jest   wstępne   dopasowanie   próbne   
przed   zdjęciem   manekina,   aby   upewnić   się,   że   jest   wystarczające   zawieszenie   z   gniazda.   W   tym   momencie   
powinieneś   również   sprawdzić   umiejscowienie   zamka.   Podkładka   musi   być   częściowo   ściśnięta   i   całkowicie   w   
gnieździe.   

Forma   kleju   

Okrągły   otwór   jest   bliższy.   Zaznacz   okrągły   otwór   w   miejscu,   w   którym   znajduje   się   śruba   mocująca   wkładkę.   Upewnij  
się,   że   zamek   znajduje   się   w   odległości   co   najmniej   półtora   cala   od   śruby   mocującej   zaczepy.   

Kwadratowy   otwór   jest   dystalny.   Umieść   kwadratowy   otwór   nad   oznaczeniem   wykonanym   na   wyściółce   (#16)   w   
kierunku   dalszego   końca.   

    

17.   Podczas   mocowania   wkładki   połóż   wkładkę   na   płaskiej   powierzchni.   

18.   Umieść   kwadratowy   otwór   ustalający   w   formie   kleju   nad   oznaczeniem   na   wyściółce.   

19.   Kwadratowy   otwór   lokalizatora   należy   umieścić   dystalnie   na   wykładzinie.   



20.   Oznaczyć   wkładkę   za   pomocą   wciętych   znaczników   lokalizacyjnych.   

21.   Zamontuj   podkładkę   w   formie   kleju   i   przykręć.   

22.   Nasadkę   linera   można   czyścić   wodą   lub   acetonem.   NIE   UŻYWAJ   alkoholu.   

23.   Rozprowadź   dostarczony   klej   na   podkładce.   Użyj   falistej   strony   rozprowadzacza   kleju,   aby   równomiernie   
rozprowadzić.   

24.   Umieść   podkładkę   i   dołączoną   formę   kleju   na   wyściółce   w   zaznaczonym   miejscu.   

25.   Umieść   ciężarek   (wiertło   lub   duża   książka)   na   formie   kleju.   Używaj   wyłącznie   kleju   silikonowego   dostarczonego   z   
zamkiem.   WYKONAJ   CO   NAJMNIEJ   GODZINĘ.   

26.   Usuń   śrubę   i   formę   kleju.   Klej   utwardzi   się   całkowicie   po   12   godzinach.   

27.   Zamocuj   pasek   na   podkładce   za   pomocą   śruby   i   Loctite ®    Blue   242.   

28.   Naciągnij   worek   PVA   na   formę.   

29.   Umieść   taśmę   na   woreczku   PVA   w   miejscu,   w   którym   znajdzie   się   smoczek.   Użyj   taśmy,   aby   w   razie   potrzeby   nie   
pękła   torba.   

30.   Manekin   do   paznokci   do   formowania   lub   przyklejania   za   pomocą   kleju   Coyote   Quick   Adhesive   bez   taśmy.   
Wykonaj   kroki   od   8   do   18,   aby   dokończyć   gniazdo.   

31.   Rozprowadź   dostarczony   klej   silikonowy   równomiernie   na   matowej   stronie   paska   wzmacniającego.   

32.   Użyj   dołączonej   szpachelki   do   kleju,   aby   wyrównać   klej   na   całym   pasku.   

33.   Umieść   przyklejony   pasek   na   podkładce   silikonowej,   aby   upewnić   się,   że   krawędzie   są   sklejone.   

34.   Przykręć   podkładkę   silikonową   do   formy   kleju,   aby   utrzymać   ją   w   miejscu.   

35.   Umieścić   masę   w   formie   kleju   i   pozostawić   do   utwardzenia   przez   12   godzin.   

Pasekwzmacniający   nie   jest   konieczny,   ale   może   pomóc   we   wzmocnieniu,   zmniejszeniu   oporu   i   naprawie   podkładki   
proksymalnej.   

    

Wybór     

wkładki   Zamek   wymaga   przyklejenia   wkładki   na   podłożu   z   tkaniny.   Zalecamy   również   stosowanie   linerów   o   jak   
najmniejszej   rozciągliwości   wzdłużnej.   Naprawdę   rozciągliwe   wkładki   zapewniają   bardzo   małą   stabilność   blokowania   
i   powodują   nadmierne   tłokowanie   i   pękanie   wkładki.   Zadzwoń   po   więcej   informacji.   

odlewanie     

Nie   jest   potrzebna   dodatkowa   przestrzeń   dla   Proximal   Lock   w   gnieździe.   Przesyłaj   jak   zwykle.   Podkładka   i   pasek   
blokady   proksymalnej   powinny   być   częściowo   ściśnięte   w   gnieździe.   

elastyczne   gniazdo   wewnętrzne     



Idealnie,   elastyczne   gniazdo   wewnętrzne   zostanie   umieszczone   tylko   nad   brzegiem.   Jeśli   potrzebna   jest   pełna  
długość,   skontaktuj   się   z   firmą   Coyote   pod   numerem   (208)   429-0026.   

Jeśli   używasz   elastycznego   nasadki   wewnętrznej,   użyj   kleju   Coyote   Quik   Glue,   aby   przymocować   manekin,   aby   nie   
było   otworów   we   wkładce.   

Klej   jest   w   zestawie   

Do   przyklejania   mocowania   proksymalnego   zamka   do   podkładu   należy   używać   wyłącznie   kleju   silikonowego   Coyote   
CD116SA,   który   znajduje   się   w   tym   opakowaniu.     kleju   CD4150   Coyote   Quik   Glue    Nie    należy   używać   do   tego   
celu.   


