Skeo Sealing liner 6Y110
Folyamatos vákuum egész napra

Minden jó protézis ellátás alapja a biztonságos és folyamatos
kapcsolat a tok és a csonk között. Ennek a kritériumnak
leginkább a vákuumos függesztések felelnek meg. Olyan
előnyöket kínálnak az aktív combamputált felhasználóknak,
amelyekkel teljes életet tudnak élni a mindennapokban.
Kombinálva a jól bevált vákuumszelepes megoldásainkat a
Skeo Sealing linerrel folyamatos és egész napos biztos tartást
érhetünk el a protézisen belül, így a felhasználónak nem
kell aggódnia, hogy elmozdul a protézise. A lineren található
vákuumgyűrű gondoskodik a folyamatos vákuumról, így a
protézis stabilan rögzül a csonkon.

 gyszerű használat
E
Sima felszínének köszönhetően könnyen méretre
szabható és a páciens számára egyszerűen kifordítható,
és a liner erőlködés vagy segítség nélkül felvehető.
Ráadásul gyorsan tisztítható és szárítható, mivel
szövetborítás nélkül készül.

Előnyök
•K
 iváló minőségű szilikon liner
•E
 rős, tartós vákuumgyűrű
•B
 első strukturált felszíne komfortos viseletet jelent
•S
 ima külső felszíne megkönnyíti a liner és a protézis
fel- és levételét
•S
 kinguard antibakteriális bevonata meggátolja a
baktériumok elszaporodását és a kellemetlen
szagképződést
•E
 gyszerű tisztán tartani
•A
 liner szélei tökéletesen illeszkednek,
nem hengerednek vissza
•K
 ombinálható az elektromos Harmony rendszerrel.
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Műszaki adatok
Cikkszám

6Y110

Amputációs szint

combamputált (TF)

Disztális csatlakozó

nincs

Textil bevonat

nincs

Mátrix

liner teljes felszínén

Méretek mm-ben
(disztális körméret
alapján a csonk végétől
5 cm-re)

Vákuumgyűrű
magassága
10 cm

Vákuumgyűrű
magassága
17 cm

300 × 10

300 × 17

280 × 10
320 × 10
340 × 10
360 × 10
380 × 10
400 × 10
450 × 10
500 × 10

Rendelési minta

550 × 10

280 × 17
320 × 17
340 × 17
360 × 17
380 × 17
400 × 17
150 × 17
500 × 17
550 × 17

cikkszám=körméret x vákuumgyűrű magassága
6Y110=320 × 10
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Vákuumgyűrű
magassága:
10 cm / 17 cm

A műszaki változtatások és a nyomdahibák jogát fenntartjuk.
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 iztos tartás egész nap
B
A liner a vákuumgyűrű elhelyezkedésétől függően
két verzióban rendelhető. A vákuumgyűrű a csonk
végétől 10 cm vagy 17 cm magasságban található a liner
külső felszínén. Az előny: ezzel a két különböző magassággal az ortopédiai műszerész a páciens adottságainak
megfelelően képes kialakítani a vákuumot a lehető
legnagyobb felszínen.
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