
≤ 150 kg

Frame- en container-preforms uit 
carbon – de efficiënte kokerversterking
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De preform-serie staat voor een nieuwe generatie 
voor wat betreft het maken van transfemorale 
kokers.

Met de voorgeproduceerde carbon-elementen 
kunnen frame- en containerkokers worden ge-
maakt die opvallen door een grote stijfheid terwijl 
ze met weinig moeite te maken zijn.

Voorgeproduceerd wil hier zeggen: 
• De carbonvezels lopen door een speciaal pro-

ductieproces precies daar waar de belasting 
optreedt, dus overal waar in de koker krachten 
werken, en daarmee garanderen ze een grote 
stijfheid. 
Tegelijkertijd is dankzij de carbonvezel een 
gering materiaalverbruik mogelijk wat weer 
zorgt voor een laag kokergewicht.

• De carbon-set bestaat uit drie losse stukken die 
met spuitlijm (636K40) direct op het geïsoleerde 
gipsmodel kunnen worden aangebracht. Dit 
bespaart tijd, doordat het op maat snijden van 
carbonweefsel van de rol of uit vellen komt te 
vervallen, evenals het gebruik van dubbelzijdig 
plakband.

Door de beveiligde lagenopbouw van de voorge-
produceerde stukken, worden fouten in de verste-
viging die de stevigheid van de koker negatief 
beïnvloeden, vermeden. Het gebruik van preforms 
vermindert ook nog de hoeveelheid afval die 
anders bij het snijden van de vorm uit een stuk 
weefsel zou optreden.

Alle voordelen in één oogopslag
• Eenvoudige en schone verwerking
• Beveiligde lagenopbouw
• Eenvoudigere vervaardiging en kortere  

productietijd voor een koker
• Minimaliseren van het afval van duur  

verstevigingsmateriaal
• Vereenvoudigde dosering in vergelijking  

met producten van de rol of als vel

Kenmerk Benaming Maten (mm)
A B C

5Z16=280X700X150 Frame-preform 280 370 700
5Z16=350X700X150 Frame-preform 350 500 700
5Z17=280X700X150 Container-preform 280 370 700
5Z17=350X700X150 Container-preform 350 500 700

Meer informatie op:
pe.ottobock.com/nl/5z16-5z17.html

Artikelnummer 5Z16 Frame-preform
5Z17 Container-preform

Inhoud van de 
verpakking

3 preforms voor het maken van één koker

Besteleenheid 1 st.

Aanbevolen 
componenten

4R41, 4R42, 4R42=1, 4R43, 4R89, 4R114, 
4R111=T, 4R111=N, 4R116, 4R116=T, 4R117, 
4R117=T, 4R119=NT, 4R119=T, 4R119, 
4R119=N, 4WR95=1, 4WR95=2

A B

C

A B

C

M/L-streng

Ster

Radiale streng

Werkinstructies
•  Leg de M/L-streng met de korte kant in mediale richting.  

Rond bij het inkorten op lengte de randen af. 
•  Omleggen van de radiale streng: positioneer de verstevigingsdriehoek mediaal in het 

perineum met de punt naar het einde van de stomp. De radiale streng kan  
voor linker (carbon buiten) en rechter (carbon binnen) kokers worden gebruikt.  
Giet de eerste maal met de M/L-streng en de radiale streng. 

•  Bevestig het anker en positioneer de zijvlakken van de ster midden boven de armen 
van het anker. Giet met anker en ster een tweede keer. 

De carbon-preforms kunnen met alle Ottobock-harsen worden gebruikt.


