
TF Testschaft tiefziehen
(Nur für den internen Gebrauch)

Technische Information Technické informace OK3105

Hluboké tažení zkušebního TF lůžka
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1 Úvod

Tyto technické informace jsou určeny pro podporu při výrobě transfemorálního vybavení.
Tento dokument je určen pro kvalifikované ortotiky-protetiky. Předpokládá se, že tento odborný personál je 
vyškolený pro práci s různými materiály, nástroji a stroji. Tyto technické informace nemusí být v některých 
ohledech zcela úplné. Kromě pracovních podmínek zde uvedených dodržujte důležité pokyny pro bezpečné 
zpracování uvedené ve všech návodech k použití komponentů a materiálů.

2 Příprava

2.1 Příprava pracovních prostředků
Potřebné pracovní prostředky jsou uvedeny v následujících tabulkách. Tabulky obsahují pracovní prostředky, 
které jsou vyobrazeny na fotografiích v těchto technických informacích. Za použití jiných materiálů nese 
odpovědnost ortotik-protetik.

Komponenty a pomůcky
Název Kód nebo číslo materiálu
ThermoLyn steif 616T252=*
Antibakteriální ThermoLyn steif (EVA), bezbarvý 616T253=*
Natahovací rám 755T4=360
Separační kapalina 85F1
Podvazovací tkanice ---

Nástroje
Název Kód nebo číslo materiálu
Křížový šroubovák 710H5=2
Termoizolační pracovní rukavice 641H3

Protézové komponenty
Název Kód nebo číslo materiálu
Hadicová punčoška – návlek 99B25
Lůžkový ventil s laminační pomůckou (např. šroubovací ventil: 21Y12)

1 Einleitung
Diese Technische Information unterstützt Sie bei der Herstellung eines Testschafts für die transfemorale Versor
gung. 
Das vorliegende Dokument richtet sich an ausgebildete Orthopädie-Techniker. Es wird vorausgesetzt, dass dieses
Fachpersonal im Umgang mit den unterschiedlichen Materialien, Werkzeugen und Maschinen geschult ist. Diese
Technische Information erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Neben den Arbeitsbeschreibungen dieser
Technischen Information beachten Sie die wichtigen Hinweise zur sicheren Verarbeitung in der jeweiligen Ge
brauchsanweisung der Komponenten und Materialien.

2 Vorbereitung
2.1 Zusammenstellung der Arbeitsmittel
Die notwendigen Arbeitsmittel sind in den nachfolgenden Tabellen aufgelistet. Die Tabellen enthalten die Arbeits
mittel, die auf den Fotos in dieser Technischen Information abgebildet sind. Ein Einsatz anderer Materialien liegt in
der Verantwortung des Orthopädie-Technikers.

Materialien
Benennung Kennzeichen

ThermoLyn steif 616T252=*
Antibakterielles ThermoLyn soft (EVA), farblos 616T253=*
Spannrahmen 755T4=360
Gipstrennflüssigkeit 85F1
Abbindfaden –

Werkzeuge
Benennung Kennzeichen

Kreuzschlitz-Schraubendreher 710H5=2
Wärmeschutzhandschuhe 641H3

Prothesenkomponenten
Benennung Kennzeichen

Schlauchstrumpf 99B25
Schaftventil mit Dummy (z. B. Schraubventil: 21Y12)

3 Arbeitsablauf
Material vorbereiten
Die Tiefziehplatte anhand des Umfangs und der Länge des Stumpfes auswählen. Je länger der Stumpf, desto di
cker muss die Tiefziehplatte sein. Für einen Stumpf, der ca. 25 cm lang ist, eine 15 mm dicke Platte auswählen.
Den Wärmeschrank auf die materialtypische Temperatur vorheizen (siehe Herstellerangaben). Das Vorheizen ist
bei einem Infrarot-Wärmeschrank nicht notwendig.
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Schutzfolien beidseitig abziehen und die Platte im Tiefziehrahmen einspannen. Den Tiefziehrahmen auf den Aufle
ger in den vorgeheizten Wärmeschrank legen.
In einem Infrarot-Wärmeschrank wird für die Erwärmungszeit eine Minute pro Millimeter der Materialstärke gerech
net.

3.1 Tiefziehen
Das Gipspositiv auf der Vakuumdichtscheibe befesti
gen.
Einen Ventildummy mit einer Schraube auf dem Gips
positiv positionieren, aber noch nicht festschrauben.
Einen Schlauchstrumpf in Gipstrennflüssigkeit tränken
und über das Gipspositiv ziehen.
Den Schlauchstrumpf an der Schraube des Ventildum
mys abbinden, so dass die korrekte Abformung des
Ventildummys im Testschaft gewährleistet ist.
Den Ventildummy endgültig festschrauben.
Die Funktion der Absauganlage prüfen.

Das ThermoLyn mit Wärmeschutzhandschuhen aus
dem Wärmeschrank nehmen, wenn es ca. 10-12 cm
durchhängt.
Um eine gleichmäßige Schaftwandstärke zu gewähr
leisten, die Wölbung in der ThermoLyn-Platte von innen
mit dem Handrücken nach außen vergrößern.
INFORMATION: Das Material nicht weiter nach un
ten ausdehnen.
Das ThermoLyn im Anschluss nochmal ca. 2 min in
den Wärmeschrank legen.
Anschließend den Spannrahmen mit der Wölbung nach
oben langsam über das Gipspositiv ziehen.

Wenn der Spannrahmen ca. 5 cm oberhalb der Vaku
umdichtscheibe ist, das ThermoLyn mit den Händen
vom Spannrahmen in Richtung Gipspositiv massieren.
Dies verhindert eine zu geringe Wandstärke im proxi
malen Schaftbereich.
Das Vakuumgerät einschalten und den Unterdruck
langsam erhöhen.
Das ThermoLyn an das Gipspositiv anformen, so dass
es am Ventildummy anliegt und im proximalen Schaft
bereich keine Falten wirft.
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Upevněte sádrový model na těsnicí kotouč.
Na sádrovém modelu polohujte laminační pomůcku 
se šroubem, ale ještě ji neutahujte.
Nechte nasáknout hadicovou punčošku v separační 
kapalině a natáhněte ji na sádrový model.
Podvažte hadicovou punčošku na šroubu laminační 
pomůcky ventilu tak, aby bylo zajištěno správné 
vytvarování laminační pomůcky ventilu ve  
zkušebním lůžku. 
Utáhněte šroub v laminační pomůcce ventilu.
Zkontrolujte funkci odsávacího zařízení.

Vyjměte ThermoLyn pomocí termoizolačních rukavic 
z nahřívací pece, když je prověšen cca 10–12 cm.
Aby byla zaručena rovnoměrná tloušťka stěny lůžka, 
zvětšete vyklenutí ThermoLynové desky hřbetem 
ruky zevnitř směrem ven.
INFORMACE: Nevytahujte materiál dále  
směrem dolů.
Potom vložte ThermoLyn ještě jednou do nahřívací 
pece na cca 2 min.
Natahovací rám s klenbou nahoře potom natáhněte 
na sádrový model.

Když je natahovací rám cca 5 cm nad těsnicím 
kotoučem vakua, vmasírujte ThermoLyn rukama 
z natahovacího rámu směrem k sádrovému 
modelu. Tím se zabrání příliš malé tloušťce stěny 
v proximální oblasti pahýlového lůžka.
Zapněte vývěvu a pomalu zvyšujte podtlak.
Vytvarujte ThermoLyn podle tvarů sádrového 
modelu tak, aby dosedal na laminační pomůcku 
ventilu a v proximální oblasti pahýlového lůžka 
se nevytvořily žádné sklady.

3.1 Hluboké tažení zatepla

3 Pracovní postup

Příprava materiálu 
Vyberte vhodnou tloušťku desky podle obvodu a délky modelu. Čím delší model, tím silnější musí být deska. Pro 
pahýl, který je dlouhý cca 25 cm, vyberte desku tl. 15 mm. Předehřejte horkovzdušnou pec na teplotu vhodnou 
pro zpracování materiálu (viz údaje od výrobce). U infračervené pece není předehřev zapotřebí. 
Sloupněte ochranné fólie z obou stran a upněte desku do natahovacího rámu. Natahovací rám položte na 
stojánek do předehřáté pece.
V infračervené peci se počítá s dobou ohřevu jedna minuta na milimetr tloušťky materiálu.
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Das ThermoLyn abkühlen lassen. Das Vakuumgerät ab
stellen.
Den Schaftrandverlauf, die Fortbewegungslinien und
Lotlinien vom Gipspositiv übertragen.
Die Kontur des Prothesenschafts mit der oszillierenden
Säge beschneiden.

INFORMATION: Den Bohrlochdurchmesser der
Luftdruckpistole anpassen, um einen luftdichten
Übergang zu gewährleisten.
Über der Fixierschraube des Ventildummys ein Loch in
den Prothesenschaft bohren.
INFORMATION: Die Fixierschraube herausschrau
ben.
Mit der Druckluftpistole Luft in das gebohrte Loch ein
pressen und den Prothesenschaft vom Gipspositiv ent
fernen.
Wenn sich der Prothesenschaft nicht vom Gipspositiv
trennen lässt, den Gips mit einem Meißel aus dem
Schaft schlagen.
HINWEIS: Die innere Schaftwand nicht beschädi
gen.
Den Schaftrandverlauf an einer Trichterfräsmaschine
beschleifen und die Kanten abrunden.
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Nechte ThermoLyn vychladnout. Vypněte vývěvu.
Přeneste průběh okraje lůžka, linie pohybu vpřed a 
svislé linie ze sádrového pozitivu.

V místě šroubu laminační pomůcky ventilu vyvrtejte 
díru v pahýlovém lůžku.
INFORMACE: Vyšroubujte fixační šroub.
Pomocí stlačeného vzduchu sfoukněte lůžko 
z modelu přes otvor po fixačním šroubu. Pokud 
nelze lůžko sejmout pomocí stlačeného vzduchu, 
model vytlučte.
UPOZORNĚNÍ: Nesmí dojít k poškození vnitřní 
stěny lůžka.
Zbruste průběh okraje pahýlového lůžka na brusce 
a hrany zaoblete.
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