
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İçin imalat talimatları 
Oklahoma Ankle Joint (OAJ) 

 

Lütfen şu yönergeleri izleyin: 
1. Oyuncuyu her zamanki gibi değiştirin. 
2. OAJ'ı bir ısı tabancasıyla veya 176.67 ° C'ye ayarlanmış fırında 45 
saniye ısıtın. 
Naylon eklemin ısıtılması polipropilenden daha uzun sürecektir. 
3. Isıtıldıktan sonra, gözyaşı şeklini alçının proksimal ucuna yavaşça 
kalıplayın. 
4. Soğuyana kadar yerinde tutun. 
5. Şekillendirildikten sonra derzlerin altına sıva uygulayın, 
malleollerin üzerine yerleştirin ve kenarlarını düzeltin. 
6. Derzler birbirine paralel olarak hizalanmalıdır. Ancak, 
kare veya koronal düzlemde yaklaşık tibial burulmaya hizalanabilir 
7. Derzler yerlerine oturduğunda, iki naylonu alçının üzerine çekin ve 
vakum oluşturur. 
8. AFO soğuduktan ve alçıdan çıkarmadan önce, 
6.35mm matkap ucu kullanarak eklem merkezi mafsal deliğini delin. 
9. AFO buzağı bölümünde proksimal bağlantı deliklerini açın 
aşağıdaki gibi: Pediatrik ve küçük eklemler için 5.1054 mm çapında 
bir matkap ucu kullanın. Orta, büyük ve x-büyük derzler için 
5.95313mm matkap ucu kullanın 
10. AFO'yu kesin ve tek parça halinde dökümden çıkarın 
11. OAJ'yi dışarı çıkarın. 
12. Eklemin mafsallı yüzeyi olarak hareket eden yükseltilmiş diskin 
proksimal kenarının hemen üzerinde AFO'yu kesin. 
13. AFO'yu kırpın ve parlatın. 
14. kullanarak proksimal bağlantı delikleri için donanım uygulayın 
aşağıdaki gibi 
şekil 1 kılavuz olarak. 
a. Pirinç ek parçayı (pediatrik ve küçük eklemler için P / N 761-2, 
med., Lg. Ve xlg. Eklemler için P / N 761-4) OAJ ve AFO'nun buzağı 
bölümüne bastırın. 
b. Loctite ile vidalayın (pediatrik ve küçük eklemler için P / N 761-1, 
med., Lg. Ve xl eklemler için P / N 761-3) ve AFO'nun dış tarafından 
pirinç ek parça ile birleştirin. 
15. Orta mafsal deliği için donanımı, şekil 1'i kılavuz olarak kullanarak 
aşağıdaki gibi uygulayın: 
a. Paslanmaz çelik burcu (P / N 761-5) naylon burca (P / N 761-6) 
bastırın. 
b. Eklemin altından ve AFO ayak bölümünden naylon burcu bastırın. 
c. Vidayı (P / N 761-3) Loctite ile kaplayın ve AFO'nun dış tarafından 
burçlardan birleştirin. 
16. Dolguları OAJ'a istediğiniz gibi uygulayın: Köpük Dolgu (P / N 761-
7P, 761-7S, 761-7M, 761-7L, 761-7XL) kendinden yapışkanlıdır. Pelite 
Dolgusu (P / N 761-8P, 761-8S, 761-8M, 761-8L, 761-8XL) 
kullanılıyorsa uygun bir yapıştırıcı ile yapıştırılmalıdır. 
* Not: Pirinç insert çok yumuşak ısı kullanılarak da ısı ayarlı olabilir. 
Yerleştirildikten sonra ucu bükmeyin. Ek parçanın tam olarak yerine 
oturduğundan emin olun. 

 


