
ProSeal je systém pro proximální utěsnění podtlakových lůžek, který vyniká 
svou jednoduchostí a snadným použitím.

Systém se skládá ze dvou komponentů:
• kroužku ProSeal 452A1
• lineru ProSeal SIL 6Y81

Kroužek je vyrobený ze silikonu a upevňuje se uvnitř pahýlového lůžka, 
aby zajistil proximální utěsnění podtlakového systému např. u vybavení 
s jednocestným ventilem. Silikonový liner bez potahu tvoří rozhraní mezi 
pokožkou a kroužkem.

ProSeal System
Snadné proximální těsnění podtlakových lůžek
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Komponenty systému

Kroužek ProSeal 452A1=*
Silikonový těsnící kroužek se zvláštním � xačním 
kroužkem a laminační pomůckou pro vytvoření 
drážky v pahýlovém lůžku.

Obj. č. Velikosti (obvod 30-50 mm pod perineem)

452A1=*

320 400 480 560
340 420 500 580
360 440 520 600
380 460 540 640

Informace pro objednání

Silikonový liner ProSeal 6Y81=*
Silikonový liner, tl. stěny 3 mm, bez potahu, 
nepřilnavá povrchová úprava, hebký vnitřní 
povrch

Obj. č. Velikosti (obvod 40 mm nad distálním koncem)

6Y81=*
280 340 400 500
300 360 420 550
320 380 450

ProSeal System

Systém ProSeal se skládá z kroužku ProSeal 
a silikonového ProSeal lineru.
Doporučujeme používat s jednocestným ventilem PushValve 21Y14

ProSeal

Kroužek ProSeal 452A1=*
1 Těsnící silikonový kroužek
2 Laminační pomůcka
3 Flexibilní fixační kroužek

Lze použít nejen v případě TF lůžek, 
ale i pro exartikulace v kolenním 
kloubu a amputace v bérci 
v kombinaci s různými podtlakovými 
systémy.

ProSeal SIL Liner 6Y81=*
4 Silikonový liner 3 mm
 – nepřilnavý vnější povrch
 – hebký vnitřní povrch

Hlavní výhody
• Maximalizace plochy podtlaku 
• Lepší ulpění na celém povrchu
• Možnost individuálního polohování

Snadné použití pro ortotika-protetika
• Nejsou zapotřebí téměř žádné zvláštní pracovní kroky

Indikace
• Transfemorální amputace
• Exartikulace v kolenním kloubu
• Transtibiální amputace
• Minimální délka pahýlu 13 cm
• Stupeň aktivity 2 – 4 30 – 50 mm

� Možnosti uložení kroužku

� U exartikulací v kolenním kloubu a TT amputací možno 
kombinovat s linery bez textilního potahu (např. 6Y512, 6Y416)


