
Najpoužívanejšie termoplasty 
Vysoko teplotné termoplasty za prijateľné ceny



616T95 ThermoLyn® PE 200

616T120 ThermoLyn® PP-C Silvershield®

616T20 ThermoLyn® PP-H

PE má zo všetkých plastov najjednoduchšiu molekulárnu štruktúru. V technickej ortopédii sa rozlišuje medzi PE s 
vysokou hustotou PE-HD a s nízkou hustotou PE-LD. ThermoLyn® PE 200 má nízku molekulárnu hmotnosť. Vďaka 
dobrej spracovateľnosti má veľkú oblasť použitia, napr. korzety, či objímky končatinových ortéz.

ThermoLyn® PP Copolymer je termoplasticky tvarovateľný doskový materiál, u ktorého boli skombinované dobré 
vlastnosti polypropylenu s húževnatosťou polyetylénu dosiahnutej kopolymerizáciou. Takto získaný kopolymerizát 
polypropylenu (PP-C) má práve pri nízkych teplotách značne vyššiu rázovú húževnatosť než homopolymer 
polypropylenu (PP-H). Kopolymerizát polypropylenu sa vyznačuje dobrou termoplastickou tvarovateľnosťou a tiež 
zvariteľnosťou a ide výborne „naťahovať“ na ortotické kĺby.

Polypropylen sa vyznačuje nízkou mernou hmotnosťou a vysokou tuhosťou. Preto je v ňom spojená vysoká pevnosť 
a tuhosť so zníženou vrubovou húževnatosťou ale vysokou elasticitou. Vyžaduje veľkú precíznosť pri mechanickom 
obrábaní a musí sa dbať na to aby v ňom nevznikli žiadne vruby. Používa sa na výrobu silne namáhaných ortéz.

Oblasti použitia
• Pre výrobu ortéz napr. TLSO

Výhody
• Tvrdý polyetylén, nízka 
 molekulárna hmotnosť
• Dobrá zvariteľnosť, ľahké brúsenie, 
 malé zmrštenie
• Je možné kombinovať napr. 
 s 617S7/617S8 Plastazote®
• Je možné ho vystužiť pomocou 
 617R11=PE Thermoprepreg PE
• Ľahko sa farbí s  termopapiermi Ottobock

Doporučená teplota nahrievania :180º 
stolová pec, 165º horúcovzdušná a infra pec

Oblasti použitia
• Pre výrobu ortéz AFO, KAFO, FO, TLSO

Výhody
• Dobrá tuhosť, malá hmotnosť, 
 zvýšená rázová odolnosť pri 
 nízkych teplotách
• Nízky sklon k bielym lomom, 
 dobré vytvarovanie 
 podľa ortotických kĺbov
• Dobrá zvariteľnosť, malé zmrštenie
• Ľahko sa farbí s  termopapiermi Ottobock

Oblasti použitia
• Pre tvarovo stabilné komponenty ortéz, 
napr. u ortéz po ochrnutí, dynamické AFO a 
Carbon Ankle Seven

Výhody
• Vysoká tuhosť, pevnosť, 
 odolnosť pre tvarovanie teplom
• Znížená vrubová húževnatosť
• Je možné ho vystužiť pomocou 
 617R11=PP Thermoprepreg PP
• Ľahko sa farbí termopapiermi Ottobock

Doporučená teplota nahrievania :215º 
stolová pec, 185º horúcovzdušná a infra pec

Obj. č. 616T95
Dĺžka 2000 mm

Šírka 1000 mm

Hrúbka
2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 

mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

Farba

616T95 - biela

616T19 - telová 

616T58 - modrá

Obj. č. 616T20
Dĺžka 2000 mm

Šírka 1000 mm

Hrúbka

2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 

6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 

15 mm

Farba
616T20 - biela

616TT56 - hnedá

Obj. č. 616T120
Dĺžka 2000 mm

Šírka 1000 mm

Hrúbka
2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 

mm

Farba biela
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Ohrev plastových materiálov:
Nastavenie teploty infračervenej pece by sa malo 
vykonávať podľa príslušných predpísaných hodnôt 
ohrievaných materiálov uvedeným výrobcom.

Doby nahrievania plastových materiálov 
závisia na nasledujúcich faktoroch:
• Druh materiálu
• Hrúbka materiálu
• Veľkosť „dosky“ materiálu
• Teplota vo vnútri infra pece 
 (studená alebo predhriatia) 
• Doby zapnutia infra článkov

Je nutné dbať presne na to, aby sa plastové materiály 
nenahrievali v infračervenej peci dlhšie, než je 
potrebné. Už pri krátkodobom prekročení doby 
ohrevu dochádza k tomu, že sa materiál prehreje. Jeho 
prehriatie má za následok to, že je plastový materiál 
príliš mäkký a môže začať pri ďalšom spracovaní 
„stiekať“ pri vyberaní z pece alebo z modelu.

Pre výpočet doby ohrevu plastových materiálov 
môžeme uvažovať základný vzorec, podľa ktorého 
je „na 1 mm hrúbky materiálu potrebná 1 minúta 
ohrevu“. Skutočná doba ohrevu je však závislá na 
vyššie uvedených faktoroch.

Hrúbka Typ materiálu PE 200 PP-H/PP-C Doba ohrevu

3 mm 165 °C 185 °C 3 – 5 min.

4 mm 165 °C 185 °C 4 – 6 min.

5 mm 165 °C 185 °C 5 – 8 min.

6 mm 165 °C 185 °C 6 – 9 min.

8 mm 165 °C 185 °C 8 – 12 min.

10 mm 165 °C 185 °C 10 – 15 min.

12 mm 165 °C 185 °C 12 – 18 min.

15 mm 165 °C 185 °C 15 – 22 min.
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Príklady vybavenia/ 
Označenie materiálov

FO DAFO AFO Nočná
polohova-
cia
dlaha

Skúšob-
ná  
KAFO

KAFO Pútka a 
spojova-
cie diely 
ortéz

Polohova-
cia ortéza 
ruky

Korzet
s pelo-
tami
(TLSO)

ThermoLyn® PP-C 
616T120 • • • • • • 215 °C 185 °C 185 °C

ThermoLyn® PP-H 
616T20 • • • • 215 °C 185 °C 185 °C

ThermoLyn® PE 200
616T19, 616T58, 616T95 • • • • 180 °C 165 °C 165 °C

Oblasti použitia

Termoplasty - Dôležité informácie
Čo sú to termoplasty?

Sú teplom netvrditeľné látky, teda také pri ktorých zahriatím nedochádza k chemickej reakcii ale len k zmene 
fyzikálnych vlastností. Sú to teda plasty, ktoré môžu byť zmäkčené teplom a v tomto stave potom formované.

V určitom rozsahu tepelného spracovania, sa termoplasty stávajú tvárnymi a možno ich ľubovoľne tvarovať. Po 
ochladení zachovávajú získaný tvar a pri ďalšom zahriatí na tvarovaciu teplotu sa dajú vždy znova pretvarovať. 
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Doporučený postup opracovania 
povrchu okrajov termoplastov

Opracovanie okrajov po delení 
materiálu gumeným valcom 749F6 s 
brúsnym valcom 749Y8=73x200x40 
alebo iným násadcom s hrubším zrnom
(odstránenie ostrých hrán a špôn po
delení materiálu). Zrnitosť optimálne 
40 alebo 60.

Opracovanie okrajov materiálu
brúsnym valcom alebo iným násadcom
s jemnejším zrnom.
Skosenie hrán pod cca 45° uhlom.
Zrnitosť 80,100.

Vyhladzovanie a leštenie  povrchu 
silikónovými násadcami 749F16=. Sú 
navrhnuté ako nástroje na leštenie a 
zaobľovanie okrajov zdravotníckych 
pomôcok  vyrobených z termoplastov, 
na použitie na brúsnych strojoch.
Pre leštenie PE-LD, PE-HD 200 (500), 
PP-C a PP-H sú vhodné otáčky 
1500 ot/min a mierny tlak (kontakt) pri 
leštení.
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Najprv opracovanie hrán s hrubším zrnom, potom jemnejším zrnom a nakoniec leštenie hrán

U nových plastových materiálov je nutné dobu ohrevu zistiť skúškou pomocou nejakého vzorku.
Pri ohrevu plastových „dosiek je nutné dbať podľa druhu materiálu na to, aby bola zmena zafarbenia rovnomerná 
(napr. transparentnosť). Farebný materiál sa musí nahrievať o cca. 30 – 40 % dlhšie než bezfarebný alebo biely 
rovnakej hrúbky.

Pri ohreve tenkých plastových dosiek ako napr. ThermoLyn®, steif alebo fl exibel je nutné infračervenú pec 
predhriať a síce na stanovenú teplotu ohrevu materiálu. Materiál z tenkých dosiek alebo ThermoLyn®, steif alebo 
fl exibel sa potom vloží do infračervenej pece až po dosiahnutí nastavenej teploty.

Pritom je nutné dbať na to, aby pri vkladaní plastového materiálu nezostali dvere otvorené príliš dlho.

Bio kompatibilné a šetrné ku pokožke
Zdravotnícke pomôcky nesmú ohroziť zdravie užívateľov a ani tých, ktorý s nimi pracujú. 
Podľa článku 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (MDR) sú výrobcovia zodpovední 
za výber všetkých materiálov, látok alebo komponentov, ktoré zamýšľali použiť na výrobu pomôcok na mieru, a to 
spôsobom, že riešenie pre individuálneho pacienta (zdravotnícka pomôcka na mieru) spĺňa všeobecné požiadavky 
na bezpečnosť a výkon podľa defi novaného určeného použitia.

Radi by sme vás najlepším možným spôsobom podporili pri plnení vašej dôkaznej povinnosti pre každú pomôcku 
vyrobenú na mieru. Po dlhodobom a trvalom používaní našich materiálov si nie sme vedomí žiadnych udalostí, 
ktoré poukazujú na neprijateľné riziko pri používaní týchto materiálov a výrobkov na výrobu protéz a ortéz.

Preto Ottobock SE & Co. KGaA, Max-Näder-Strasse 15, D-37115 Duderstadt týmto vyhlasuje, že všetky dodané 
materiály, látky a súčasti sú v rámci svojho určeného použitia a s prihliadnutím na pokyny pre spracovanie 
uvedené v návode na použitie, vhodné na výrobu protéz a ortéz.

Jednou vetou – s výrobkami dodanými od Ottobock sa nemusíte báť ohrozenia zdravia, bezpečnosti, životného 
prostredia, ani alergických reakcií.


