
Herstellung einer Oberschenkel-
Schaumstoff-Kosmetik für einen
Gießharzschaft
(Nur für den internen Gebrauch)

Technische Information 2.3.4Technické informace 2.3.4

Výroba pěnového krytu 
pro laminátové lůžko
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1 Úvod

Tyto technické informace jsou určeny pro podporu při výrobě stehenního pěnového krytu pro laminátové 
lůžko. 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 postupů zde uvedených dodržujte zásady bezpečnosti 
práce a bezpečnostní pokyny uvedené ve všech návodech k použití komponentů a materiálů.
Většina amputovaných požaduje kromě funkční rekonstrukce ztracené končetiny, aby protéza byla také 
vizuálně nenápadná. Proto má vnější návrh modulární protézy jako kosmeticky funkcionální vybavení pro 
všechny úrovně amputací dolních končetin zvláštní význam. Vybrání uvnitř stehenní kosmetiky jsou tvarována 
podle kontur protézového kolenního kloubu. Pro získání přehledu o tom, který kolenní kloub může být 
opatřen kterým krytem, použijte přehledovou tabulku („Pěnové kryty: Přehled kombinací“) na straně 13.

2 Příprava

Pro efektivní průběh práce je nutné učinit následující opatření:
* Příprava pracovních prostředků

- Komponenty a pomůcky
- Materiály
- Stroje, zařízení a příslušenství
- Nástroje

* Přípravné práce

V následujících podkapitolách jsou uvedeny potřebné informace k těmto bodům.

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

Pěnový kryt Viz str. 13 - tabulka "Pěnové kryty: Přehled 
kombinací" 

Perlonový připojovací kus 99B15*
Perlonová punčoška 99B14*

Materiály
Název Kód nebo číslo materiálu
Lepidla na plasty 636W17

Nástroje
Název Kód nebo číslo materiálu
Brusný kartáč 749B1
Brusný kužel 749F8
Jemný brusný válec 749F7
Brusný válec 749F6
Rašplovací fréza 729W31/729W34
Hladicí válec Habermann 749Z4
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3 Pracovní postup

Celkový pracovní postup je znázorněn na následujícím vývojovém diagramu. Postupové kroky a práce, 
které nejsou popsány v těchto technických informacích, jsou příslušně označeny.

Výroba protézy
(není součástí těchto technických informací!)

Výroba pěnového krytu

Zaznamenání měr pacienta

Opracování povrchu

Opracování pěnového krytu

Konečná montáž

Potažení krytu perlonovou punčoškou

Potažení krytu Superskinem
(není součástí těchto technických informací!)
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3.1 Výroba stehenního pěnového krytu

3.1.1 Sejmutí měrných podkladů

3.1 Herstellung der Oberschenkel-Schaumstoff-Kosmetik
3.1.1 Erfassen der Patientenmaße

Eine Umrisszeichnung vom kontralateralen Bein in zwei
Ebenen anfertigen.

Die Umfangsmaße des Patienten nach Bedarf nehmen
(z. B. den Umfang an der Fessel und den Umfang der
Wade).
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Arbeitsablauf

Zhotovte obrysový nákres kontralaterální
končetiny ve dvou rovinách.

Změřte obvodové míry pacienta dle potřeby (např. 
obvod přes hlezno a obvod lýtka).
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3.1.2 Bearbeiten des Schaumstoff-Überzugs
Die Länge des Prothesenoberschenkels messen (Knie
achse bis Trochanterhöhe) und auf dem Schaumstoff-
Überzug markieren (hier Schwarz dargestellt). Zusätz
lich ein Übermaß von 3 cm als Stauchweg markieren
(hier Rot dargestellt).

Den Schaumstoff-Überzug im Oberschenkelbereich
entsprechend der proximalen Markierung an der Band
säge ablängen.

Den Umfang des Oberschenkelschafts auf der Höhe
des Trochanters messen.

Den Schaumstoff-Überzug entsprechend der Markie
rung und der äußeren Prothesenschaftform (inklusive
der Anschlusskappe) mit einem Raspel-Fräser ausfrä
sen.
Das gemessene Trochanterumfangsmaß nicht über
schreiten, eher 2 cm weniger ausfräsen.
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Arbeitsablauf

 

3.1.2 Opracování pěnového krytu
Změřte délku stehenní části na straně protézy (od 
osy kolene až po úroveň trochanteru) a vyznačte ji 
na pěnovém krytu (zde je znázorněno černě). Navíc 
vyznačte přídavek 3 cm pro stlačení (pěchovací 
přídavek je znázorněn červeně).

Přiřízněte pěnový kryt ve stehenní oblasti stehna 
podle proximální značky na pásové pile.

Změřte obvod stehenního lůžka v úrovni 
trochanteru.

Vyfrézujte pěnový kryt podle vnějšího tvaru 
pahýlového lůžka (včetně lůžka pro fixaci krytu) 
pomocí rašplovací frézy.
Nepřekročte naměřený obvod přes trochanter, 
spíše vyfrézujte o 2 cm méně.
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Die Oberkante der Schaumstoff-Kosmetik auf der An
schlusskappe markieren.
Die Länge der Anschlusskappe festlegen (distal ca.
3 cm).
Die Anschlusskappe mit der Lederschere beschneiden
und die Kanten beschleifen.

Die Anschlusskappe in die Ausfräsung des Schaum
stoff-Überzugs stecken und die Position innen auf dem
Schaumstoffüberzug und außen auf der Anschlusskap
pe markieren.

Den Prothesenfuß von den distalen Komponenten ent
fernen.
Die Anschlusskappe auf den Prothesenschaft aufschie
ben und bis zur Markierung mit Kunststoffkleber
636W17 einstreichen.

Die Öffnung des Schaumstoff-Überzugs mit Kunststoff
kleber 636W17 einstreichen.
Den Prothesenschaft mit Anschlusskappe inklusive der
distalen Komponenten sofort in den Schaumstoff-Über
zug schieben und in der markierten Position andrücken.
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Arbeitsablauf

Označte horní okraj pěnového krytu na lůžko pro 
fixaci krytu.
Zkraťte lůžko pro fixaci krytu.

Vložte lůžko pro fixaci krytu do vyfrézování 
pěnového krytu a označte polohu vevnitř na 
pěnovém krytu a vně na lůžku. 

Odšroubujte protézové chodidlo.
Nasuňte lůžko krytu na pahýlové lůžko a potřete jej 
lepidlem na plasty 636W17 až ke značce.

Potřete otvor pěnového krytu lepidlem na plasty 
636W17.
Ihned natáhněte kryt přes protézu až na fixační 
lůžko a přimáčkněte ve vyznačené poloze.
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Die Klebeverbindung zwischen proximalem Schaum
stoff-Überzug und Anschlusskappe mit einem Gurt oder
Binde anpressen.
Tipp: Nach 10 min die Binde entfernen, um proximale
Klebereste zu beseitigen. Anschließend die Binde er
neut anlegen.
Den Kleber vollständig trocken lassen (ca. 3 h).

Mit einem Zollstock distal den Überstand des Schaum
stoff-Überzugs zum Rohradapter messen.
Den Überstand am Schaumstoff-Überzug markieren
(hier Schwarz dargestellt).
3 cm als Stauchweg berücksichtigen und am Schaum
stoff-Überzug markieren (hier Rot dargestellt).

Entsprechend der distalen Markierung ablängen.

Die Fußanschlusskappe bzw. -platte auf den Fuß auf
setzen.
Den Schaumstoff-Überzug nach proximal zurückschie
ben und den Fuß montieren.
Den Schaumstoff-Überzug und die Fußanschlusskappe
bzw. -platte mit Kunststoffkleber 636W17 einstreichen
und verkleben.
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Arbeitsablauf

 

Stáhněte lepený spoj pomocí elastického obinadla.
Tip: Po 10 min. obinadlo sundejte kvůli odstranění 
zbytků lepidla. Potom obinadlo opět přiložte.
Nechte lepidlo zcela zaschnout (cca 3 h).

Pomocí skládacího metru změřte distálně přesah 
pěnového krytu od hrany trubkového adaptéru.
Označte přesah na pěnovém krytu (zde je 
znázorněno černě).
Přidejte 3 cm na stlačení krytu (vyznačeno 
červeně).

Přiřízněte pěnu podle distální značky.

Nasaďte připojovací podložku resp. desku na 
chodidlo.
Posuňte pěnový kryt proximálně a namontujte 
chodidlo.
Potřete pěnový kryt a připojovací podložku 
chodidla lepidlem na plasty 636W17.
Obě plochy stlačte k sobě.
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Mit dem Beschleifen des Schaumstoffs-Überzugs erst
nach vollständiger Trocknung des Kunststoffklebers be
ginnen.
Die individuelle Formung des Schaumstoff-Überzugs
mit der Schleifbürste 749B1 beginnen.
Die Maße und Form der Umrisszeichnung dienen als
Vorlage für die Gestaltung des Schaumstoff-Überzugs.
Mit der Schleifbürste auf ein Übermaß von 4 cm der ge
messenen Patientenmaße zuschleifen.

Den Schaumstoff-Überzug mit der Schleifwalze 749F6
maß- und formgerecht beschleifen.
Die Übergänge mit dem Habermann-Putzer 749Z4 aus
gleichen.
Für den Feinschliff den Schleifkegel 749F8 und die
Feinschleifwalze 749F7 verwenden.
Eventuell Unebenheiten von Hand mit Schleifleinen,
Korn 60, beseitigen.

Zum Anbringen des Ventils die Prothese beugen und
den Schaumstoff-Überzug gegenüber der Ventilöffnung
mit einem Kronenbohrer (ø 20 mm) von Hand durch
bohren.

3.1.3 Endmontage
Die Justierschrauben proximal des Prothesenkniege
lenks einzeln herausschrauben und mit Loctite® si
chern.
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Arbeitsablauf

S broušením pěnového krytu začněte až po úplném 
zaschnutí lepidla.
Individuální tvarování pěnového krytu začněte 
provádět pomocí brusného kartáče 749B1.
Míry a tvarový obkres slouží jako předloha pro 
tvarování pěnového krytu.
Brusným kartáčem zbruste podle naměřených měr 
pacienta s přídavkem 4 cm.

Zbruste pěnový kryt pomocí brusného válce 749F6 
na míru a podle požadovaných tvarů.
Přechody vyrovnejte pomocí hladicího válce 
Habermann 749Z4.
Pro jemné zbroušení použijte brusný kužel 749F8 
a jemný brusný válec 749F7.
Případné nerovnosti odstraňte ručně smirkovým 
plátnem, zrnitost 60.

Otvor pro upevnění ventilu prořízněte pomocí 
kruhového výsečníku (Ø 20 mm).

Adjustační šrouby nad protézovým kolenním 
kloubem zajistěte Loctitem®.

3.1.3 Konečná montáž
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Die Justierschrauben mit dem Drehmomentschlüssel
auf das angegebene Drehmoment (siehe Gebrauchsan
weisung der Komponente) anziehen.

Den Schaumstoff-Überzug zurückschieben.
Das Ventil einschrauben und mit Silikonhaftvermittler
abdichten.
Den Schaumstoff-Überzug richtig positionieren und
Ventilöffnung kontrollieren.

Die Justierschrauben einzeln herausschrauben und mit
Loctite® sichern.
Die Justierschrauben mit dem Drehmomentschlüssel
auf das angegebene Drehmoment (siehe Gebrauchsan
weisung der Komponente) anziehen.

3.1.4 Bearbeiten der Kosmetikoberfläche mit Perlonstrumpf
Am Perlon-Anschlussstück 99B15* am distalen Ende
1 cm mit der Schere abschneiden.
Das Perlon-Anschlussstück über den Schaumstoff-
Überzug ziehen (1).
Die äußere Lage hochklappen (2).
Die untere Lage von der Naht nach distal mit Kontakt
kleber einstreichen (ca. 8 cm) und trocknen lassen.

10  |  Ottobock

Arbeitsablauf

 

Utáhněte adjustační šrouby pomocí momentového 
klíče na uvedený utahovací moment (viz návod 
k použití komponentu).

Natáhněte pěnový kryt zpět.
Našroubujte ventil a utěsněte jej silikonovým 
tmelem.
Umístěte pěnový kryt do správné polohy 
a zkontrolujte otvor ventilu.

Zajistěte Loctitem adjustační šrouby nad 
chodidlem a utáhněte je pomocí momentového 
klíče na uvedený utahovací moment (viz návod 
k použití komponentu).

Na perlonovém připojovacím kusu 99B15* nůžkami 
odstřihněte na distálním konci 1 cm.
Natáhněte perlonový připojovací kus na pěnový 
kryt (1).
Ohrňte vnější vrstvu nahoru (2).
Spodní vrstvu potřete od švu distálním směrem 
kontaktním lepidlem (cca 8 cm) a nechte 
zaschnout.

3.1.4 Potažení krytu perlonovou punčoškou
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Das überstehende Material mit der Schere abschnei
den.
Die äußere Lage (2) zurückschlagen und den Vorgang
wie mit der unteren Lage wiederholen, jedoch distal
1 cm weiter einstreichen.

Den Perlon-Überziehstrumpf 99B14* überziehen und
diesen an der Ventilposition mit Kleber einstreichen.
Den Kleber trocknen lassen (ca. 15 min.).

Die Klebestelle rund einschneiden, den Perlon-Über
ziehstrumpf ein wenig weiten und hinter das Ventil
klemmen.
Bei Bedarf noch einen weiteren Perlon-Überziehstrumpf
99B14* überziehen, der die Ventilöffnung überdeckt.
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Arbeitsablauf

Přečnívající materiál odstřihněte nůžkami.
Vnější vrstvu (2) ohrňte zpět a nalepte jako spodní 
vrstvu, avšak potřete ji distálně o 1 cm dále.

Natáhněte perlonovou punčošku 99B14* a potřete 
ji v místě polohy ventilu lepidlem.
Nechte lepidlo zaschnout (cca 15 min.).

Vystřihněte otvor pro ventil o polovičním průměru, 
než je průměr ventilu.
V případě potřeby přetáhněte ještě jednu další 
perlonovou punčošku 99B14*, která překryje otvor 
ventilu.
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Die Schaumstoffkosmetik ist fertig gestellt.

3.1.5 Bearbeiten der Kosmetikoberfläche mit Superskin
Die Oberfläche des Schaumstoff-Überzugs kann alter
nativ mit der Beschichtungstechnik SuperSkin überzo
gen werden.
Mit der Ottobock SuperSkin-Beschichtungstechnik, die
in der Technischen Information 7.4.8 (646T7=4.8*) be
schrieben wird, können die fertig geformten PUR-
Schaumstoffüberzüge farblich individuell gestaltet und
gegen Spritzwasser geschützt werden.
Bei Verwendung der Ottobock SuperSkin-Beschich
tungstechnik müssen die Arbeitsschritte aus beiden
Technischen Informationen aufeinander abgestimmt
werden.
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Arbeitsablauf

 

Nyní je pěnový kryt hotový.

Povrch pěnového krytu může být případně 
nastříkán SuperSkinem.
Tato technika je popsána v technických 
informacích 7.4.8 (646T7=4.8*). Povrch může 
být proveden v požadovaném odstínu pokožky 
a zároveň chrání protézu proti odstřikující vodě.

3.1.5 Potažení krytu Superskinem
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4.1 Pěnové kryty: Přehled kombinací4 Anhang
4.1 Schaumstoff-Überzüge: Kombinationsübersicht
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Anhang

Příslušné kolenní klouby jsou klouby pro vybavení po exartikulaci v koleni, které jsou zpravidla kosmeticky 
zakončeny bércovým krytem 6R6. V případě potřeby lze vnější zakončení vytvořit také se stehenními kryty 
3R6 nebo 3S107TF.
Vhodné pro všechny kyčelní klouby Ottobock.

4 Dodatek
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