
Caleo 3D 6Y95
Komfort a mimořádná životnost 
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Žádný jiný komponent protézy není uživateli tak 
na blízku jako liner. Je určujícím článkem pro 
celkový komfort amputovaného – musí chránit 
pahýl, být pro uživatele příjemný, ale i dobře 
vypadat – od prvního okamžiku a po celou dobu 
používání.

Linery vyrobené z kopolymeru (TPE) jsou 
všeobecně velmi elastické. Mimo jiné nestlačují 
pahýl a usnadňují ohýbání kolenního kloubu. 
TPE linery také obsahují bílý minerální olej, který 
působí příjemně především na pahýly se suchou 
pokožkou.

Bohaté zkušenosti ortotiků-protetiků z celého 
světa pomohly vylepšit naše TPE linery 
a optimálně je přizpůsobit potřebám uživatelů.

Náš nejnovější přírůstek v portfoliu linerů, 
Caleo 3D 6Y95 nabízí větší odolnost pro uživatele, 
kteří kladou na liner vysoké požadavky a dovedou 
ocenit komfort, který jim linery rodiny Caleo 
poskytnou.

Přehled výhod
•  3D: silnější vrstva materiálu na přední straně 

(6 mm) pro ochranu kostěných struktur a tenčí 
na zadní straně (3 mm) pro usnadnění flexe

•  Nová, unikátní formule gelu: kombinuje 
odolnost a komfort – při ohýbání kolenního 
kloubu nebo sezení působí jemně na koleno; 
teplem tvarovatelný

•  Flekční plocha (anteriorně): umožňuje velký 
rozsah pro pohodlnou flexi kolena a méně 
zatěžuje patelu

•  Jednosměrně elastická textilie: redukuje pístový 
pohyb bez distální matrice

•  K dispozici jsou verze s distálním připojením 
a bez distálního připojení

• Wave umbrella: distální čepička se přizpůsobuje 
anatomii pahýlu; velikost distální čepičky se 
mění s velikostí lineru

Technické údaje

Obj. č. 6Y95=L6* 6Y95=C6*
Úroveň amputace Transtibiální (TT) Transtibiální (TT)
Distální připojení Ano Ne
Textilní potah Ano Ano
Tloušťka stěny 6 mm 6 mm
Tvar pahýlového 
lůžka Plně kontaktní lůžko Plně kontaktní lůžko

Matrice Ne Ne

Velikosti
(distální obvod)

Příklad objednání 6Y95=L6-M 6Y95=C6-M

4 cm od distálu 30 cm od distálu
min max min max

S 150 260 S 200 330
M 180 310 M 230 410
MP 200 310 MP 330 560
L 230 350 L 360 560
LP 280 430 LP 400 630
XL 330 500 XL 430 690

4 cm od distálu 30 cm od distálu
min max min max

S 150 260 S 200 330
M 180 310 M 230 410
MP 200 310 MP 330 560
L 230 350 L 360 560
LP 280 430 LP 400 630
XL 330 500 XL 430 690
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Dva druhy tkaniny: 1  Elastická pro snadnou flexi v KK
  2  Jednosměrně elastická pro redukci pístového pohybu
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