
Příklad

Mocný  výkon
elite blade vneslo do ringu rychlost a živost. Díky VT nyní vkládá 
maximální sílu do každé aktivity. Kombinace tlumení nárazů a rotace 
s flexibilitou listu vám zajišťuje vítězství ve vaší hře!

Číslo součásti: Číslo součásti:

Informace pro objednávku 

Vyberte list VT Horní pouzdro

+ nebo

+ neboVTM1 = samčí pružina pro zátěž 1
VTM2 = samčí pružina pro zátěž 2
VTM3 = samčí pružina pro zátěž 3
VTM4 = samčí pružina pro zátěž 4
VTM1 = samičí pružina pro zátěž 1
VTM2 = samičí pružina pro zátěž 2
VTM3 = samičí pružina pro zátěž 3
VTM4 = samičí pružina pro zátěž 4 

539601 = samčí
539602 = samičíVel./str.       Sada  pružin

Váha uživatele

Předepisování elite blade: Předepisování VT:

 EB        25L     5

e-karbon/ hliník/ titan
         580 g (plná délka bez pláště chodidla)

166 kg
200 mm – 365 mm (min – max)

Materiál:  
Hm. komponenty: 
Max. hmotnost pacienta: 
Konstrukční výška: 
Výška pláště chodidla:  24/28 70 mm

29/30 80 mm
Výška paty: 10 mm

              hliník/ titan
450 g 

Materiál:  
Hmotnost komponenty: 
Max. hmotnost pacienta: 166 kg

 1 2 3 4
◄ Zátěž pružiny pro osové zatížení 
     je uvedena dle znázornění

◄ Pružina pro osové zatížení

samčí

nebo

samičí
samičí

Nízká          Denní činnosti jako příležitostný sport, např. golf a       
turistika

Střední      Ostrá chůze, časté nebo každodenní sporty jako       
rekreační běh

Vysoká       Každodenní činnosti jako dálkový běh, šplh, zdvihání a 
nošení těžkých předmětů v zaměstnání

Doporučení pro sadu pružin jsou pro transtibiální uživatele. Pro 
transfemorální uživatele navrhujeme volbu sady pružin o úroveň níž.

Sada 
pružin

Dopad  Aktivita

K dispozici jsou dva barevné tóny pláště nohy. Pokud chcete 
tmavý tón, k číslu součásti dopište „D“.

Extrémní uživatele prosíme, aby kontaktovali náš prodejní 
tým pro více informací.

Upevňovací svorka pro VT Upevňovací svorka pro 
horní plášť

samčí

Alex & Alex s.r.o., Staříč 650, 739 43. www.blatchford.cz, tel. +420 602 831 048;
 e-mail: miroslav.alex@volny.cz
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Fáze absorpce energie    Simultánní uvolnění energie
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vychýlení patní 
pružiny natažení patní

pružiny 

natažení 
listu

stlačení axiální pružiny

Scott Richardson a Will Smith získali medailová umístění v 
soutěžích singlů a doublů na nedávném Mezinárodním turnaji 
v parabadmintonu v německém Dortmundu. Za tým Velké 
Británie soutěžili Scott a Will proti 14 jiným zemím v utkání, 
kterého se zúčastnilo více než 120 mezinárodních hráčů.

Vysoká konkurence v turnaji vyžadovala od obou mužů 
špičkový výkon. Scott používá transtibiální protézu a Will 
transfemorální. Chodidlo elite blade VT, které oba mají, se 
postaralo o velké tlumení nárazů a vynikající energetickou 
odezvu, s vynikajícím kopírováním terénu díky tripodnímu 
působení patní a palcové pružiny.

Dynamické působení blade VT zajišťuje systém řízení energie 
Endolite, využívající zatížení a ohybové momenty vytvářené 
při chůzi k ukládání elastické deformační energie do vysoce 
účinných axiálních patních a palcových pružin. Tato energie se 
vrací do konečné fáze stoje a zajišťuje hladkou a energeticky 
efektivní progresi.

Celkové tlumení točivého momentu zajišťované axiální 
pružinou zmírnění deformačního napětí na rozhraní v lůžku a 
umožňuje plynulý pohyb nohy při ostrých obratech a změnách 
směru.

Kombinovaná odezva pružin je v rychlé hře jako 
badminton naprosto klíčová, ale je nutná i při denních 
činnostech, kdy se přirozeně otáčíme a obracíme, 
abychom se přizpůsobili našemu prostředí a danému 
úkolu.

Vysoce efektivní chodidlo listového typu, optimalizující 
rychlost, sílu a běžeckou agilitu. Lehká konstrukce listu 
minimalizuje distální hmotnost, a tudíž snižuje pístový 
pohyb na rozhraní v lůžku.

V rámci zjednodušeného designu zajišťují samčí nebo 
samičí spoje n, náklon a rotační vyrovnání ve 
zjednodušeném krytu pro připojení lůžka.

List

Možnost pouze pro list:
Volba samčího nebo samičího horního krytu

Upevňovací svorka horního krytu umožňuje 
nastavení na klinice před uříznutím listu na délku

Předpis
List + VT pro špičkové tlumení nárazů, návrat energie a sílu ve výkonu

List + horní kryt pro flexibilitu, nejlehčí hmotnost a živou odezvu

List s dodatečným tlumením nárazů a rotací, 
samčí nebo samičí volba

VT
Elegantní titanová cívková pružina 
zajišťuje integrované tlumení nárazů 
a rotaci, která se pohybuje s tělem a 
zajišťuje tah na palci pro velký pohon.

Upevňovací svorka VT umožňuje 
bezpečné nastavení na klinice 
optimální délky listu pro chůzi a běh, 
než dojde k jeho seříznutí na délku.

Níže: svorka VT

Systém řízení energie endolite
Synergie mezi jednotlivými částmi pružiny maximalizuje a 
uhlazuje přenos energie, což umožňuje celkově efektivní 
výkon.
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