
Forgatóadapterrel a jobb életminőségért
A combprotézisek a moduláris kialakítás ellenére többé-kevésbé merevek.  
Funkcionális adapterek használatával a protézisrendszer jobban képes pótolni  
az elveszett funkcionalitást és mobilitást. A természetes mozgásminta  
megközelítésével az adapter nagyobb biztonságot nyújt, megkönnyíti  
a mindennapi életet és megelőző szerepet is betölt.

4R57 Forgatóadapter 



4R57

4R57=ST

Mire szolgál a forgatóadapter?
A forgatóadapter combamputációt vagy csípőexartikulációt  
követően lehetővé teszi a művégtag magasba emelését,  
a keresztbe tett lábbal való ülést, illetve a lábak  
keresztezését.

Nagyobb biztonság
•  Forgatóadapterrel vezetés közben a protézis elforgatható,  

így a pedálok gond nélkül működtethetők az ép lábbal, így 
csökkenthető annak a veszélye, hogy a protézisláb beszorul  
a pedálok alá.  Emellett kényelmesebb ülőhelyzetet biztosít  
a protézis viselőjének.

•  Az adapter egy pozícióban rögzíthető, így nem fordulhat elő, 
hogy a páciens hátrafelé vagy oldalra fordított lábbal  
és térddel induljon el.

A mindennapi élet megkönnyítése 
•  A forgatóadapter biztosítja a kombinációs mozgások  

végrehajtását, ezáltal például kényelmessé válik  
a cipő felhúzása.

•  A forgatóadapterrel keresztbe tehetők a lábak,  
ami komfortosabb ülőhelyzetet biztosít.

Megelőzés
•  A nadrág, a cipő és a zokni felvétele kényelmesebb  

testtartásban történhet. Emellett a protézis elfordításával  
csökkenthető a comb terhelése. Ez segít megelőzni az  
ágyéktájéki izomgörcsök kialakulását, illetve erősödését.  
Az adapterben a forgatómechanizmus egyszerűen kezelhető, 
valamint a kis forgatási ellenállásnak köszönhetően  
könnyen használható.

Műszaki adatok

Cikkszám 4R57 4R57=ST

Anyag Rozsdamentes acél

Disztális csatlakozás Piramis adapter befogadó

Proximális csatlakozás Piramis adapter Menetes

Rendszer magasság 22 mm 42 mm

Súly 170 g 185 g

Rotáció max. 360° (kozmetikai hab nélkül)

Terhelhetőség 150 kg

A 4R57=ST Rotációs adapter rendelése esetén a helyes lamináláshoz 4X46=ST lamináló  
segédlet használata ajánlott, amely külön rendelhető.
A 4R57 Rotációs adapter nem használható 2R49, 2R50 és 4R95 adapterekkel.

Forgatóadapter

4R57, 4R57=ST 
≤ 150 kg
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