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2 – XTEND FOOT H100

XTEND FOOT H100
Figur 1: Foden og dens forskellige dele

En komplet fod består af tre hoveddele:

1) Fiberkompositfod: 
 A) Tålaminat
 B) Hællaminat 
 C) Bundlaminat
 D) Pyramidekobling

2) Fodkosmetik

3) Beskyttelsesstrømpe

Figur 2: Størrelses- og vægtguide
Det er vigtigt, at den rette protesefod anvendes til den rette patient. Nedenstående tabel skal 
overholdes ved valg af protesefod. Inden foden monteres, skal det kontrolleres igen, at artikelnum-
meret i nedenstående tabel svarer til det, der er anbragt på fodens tilslutningsholder. Kontrollér, at 
patientens vægtklasse er korrekt.

Fodstørrelse [cm]: 23 24 25 26 27 28 29

40-60 kg H100-323 H100-324 

61-80 kg H100-423 H100-424 H100-425 H100-426 H100-427 H100-428 H100-429

81-100 kg H100-523 H100-524 H100-525 H100-526 H100-527 H100-528 H100-529

100-125 kg   H100-625 H100-626 H100-627 H100-628 H100-629 

Kategori

P3

P4

P5

P6



XTEND FOOT H100 – 3

TILSIGTET ANVENDELSE: 
Xtend Foot er en protesefod, som er beregnet til 
anvendelse af over- eller underbensamputerede, 
og den erstatter en menneskelig fod. Protese-
foden er egnet til personer, der ved hjælp af en 
protesefod ønsker at opnå en naturlig og flek-
sibel gang på ujævne underlag. Protesefoden er 
beregnet til montering på en røradapter til andre 
proteseenheder, f.eks. knæprotese. 

PATIENTVEJLEDNING: 

 � Patienten bør rengøre ydersiden af kosmetik-
ken én gang om ugen. Vi anbefaler at bruge 
varmt vand og et mildt rengøringsmiddel.

 � I tilfælde af slitage på kosmetikken 
bør denne udskiftes omgående af en 
ortopæditekniker/-ingeniør.

 � Hvis foden afgiver lyde, bør en 
ortopæditekniker/-ingeniør kontaktes 
hurtigst muligt, så foden kan blive efterset. 
Dette gælder også, hvis fodens funktionalitet 
forringes.

 � Vær opmærksom på ændret eller tabt funk-
tion. Eksempler herpå er forringet fjedring, 
fleksibilitet til siden og reduceret smidighed 
fremad. Kontakt din ortopæditekniker/-
ingeniør hurtigst muligt, hvis dette skulle 

forekomme, og undlad at bruge produktet, før 
dets funktion er blevet kontrolleret. 

 � Vi anbefaler, at foden efterses af en ortopæ-
diingeniør eller ortopæditekniker hver sjette 
måned. I tilfælde af meget aktiv anvendelse 
kan det være nødvendigt at forkorte interval-
let.

 � Foden tåler vand. Hvis foden har været udsat 
for større mængder vand eller har været ned-
sænket i vand, skal både foden og kosmetik-
ken skylles og tørres af. Vær dog opmærksom 
på, at patienten ikke må afmontere kosme-
tikken fra fiberkompositfoden. Dette skal 
udføres af en autoriseret ortopæditekniker/-
ingeniør.

 � Hvis foden har været udsat for sand eller 
snavs indvendigt i kosmetikken, skal du kon-
takte din ortopæditekniker/-ingeniør hurtigst 
muligt, så der kan foretages rengøring og 
eftersyn. 

 � Fodprotesen er udformet til anvendelse i et 
temperaturinterval på -20 °C/+60 °C. 

 � Vi anbefaler, at du anvender foden med 
yderstrømper og sko, da det forlænger fodens 
levetid. 

 � Husk, at det kan tage op til 14 dage at vænne 
sig til en ny fodprotese. Da foden stimulerer 

et naturligt bevægelsesmønster, vil du af 
og til kunne mærke let muskelømhed i det 
amputerede ben, når du lige er begyndt at gå 
med den.

 � Hvis du tager meget på eller taber dig kraf-
tigt, skal du kontakte din ortopæditekniker/-
ingeniør for at sikre, at protesefoden passer 
til dig.

 � Du bør desuden undgå tunge belastninger, 
f.eks. en tung rygsæk, da dette vil have ind-
virkning på den samlede belastning af foden. 
Hvis du ofte bærer tunge ting, er det bedre 
at vælge en fod med en vægtklasse, der er 
et niveau højere. Dette skal drøftes med din 
ortopædiingeniør.

 � Denne fod er ikke udviklet til jogging, løb, 
spring eller intensive sportsaktiviteter.

VEJLEDNING TIL ORTOPÆDIVÆRKSTEDET:

 � Gennemgå vedligeholdelses- og patient-
instruktionerne sammen med patienten i 
forbindelse med afprøvningen af produktet.

 � Anvend Lindhe Xtend’s størrelses- og vægt-
guide for at finde frem til det rette produkt til 
patienten.

 � Kun en autoriseret ortopædiingeniør må 
afprøve produktet på patienter. 
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INSTALLATION 
Xtend Foot har tre forskellige laminater, der 
fungerer sammen under gangen, så der afgives 
tilstrækkelige mængder energi, samtidig med 
at foden optager ujævnheder i underlaget. 
Pyramidekoblingen sikrer korrekt montering i 
den tilstødende benprotese/rørstruktur.

ADVARSEL Kun uddannet personale som 
f.eks. ortopæditeknikere/-ingeniører må 

installere, udføre vedligeholdelsesarbejde på og 
afprøve produktet på patient/bruger.

ADVARSEL: Afmonter ikke pyramidekob-
lingen, og foretag ikke ændringer på 

fodens konstruktion. Hvis der er foretaget 
ændringer, bortfalder produktgarantien.

JUSTERING 
Foden skal justeres og tilpasses til patienten 
for at opnå den højeste komfort og optimal 
gang. Følg nedenstående instruktioner ved 
montering for at opnå korrekt tilpasning.

Dynamisk justering
Placer foden, så lodlinjen går igennem den 
bageste tredjedel af foden set fra siden. 
Set forfra placeres foden, således at midten af 
knæet og midten af pyramidekoblingen befin-
der sig lodret imellem 1. og 2. tå.

Xtend Foot er fleksibel i forhold til ujævne 
underlag og kræver ingen ekstra justering for 
forskellige underlag. Dette varetager fodens 
konstruktion selv. 

Statisk justering
Protesefoden er udformet til 10 mm høj hæl. 
Protesefoden skal være monteret i kosmetikken 
ved afprøvning på patienten. Enheden skal en-
ten monteres i en sko, eller der skal anvendes 
en hælkile, for at højden kan tilpasses korrekt 
ved montering. Centrér pyramidekoblingen lige 
fremad, og spænd derefter skruerne. 
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INDSTILLINGER OG ENDELIG MONTERING 
De fire justeringsskruer til røradapteren skal 
spændes ensartet til med et nominelt tilspæn-
dingsmoment på 15 Nm. Når den rette position 
er indstillet, skal gevindstifterne sikres ved 
hjælp af Loctite 636K13.

MONTERING AF KOSMETIK 
Kosmetikkens funktion og levetid forbedres, 
hvis den behandles skånsomt under monte-
ringen. 
Anvend aldrig spidst værktøj som f.eks. 
skruetrækkere til at montere eller afmontere 
kosmetikken. Vi anbefaler desuden, at kosme-
tikken ikke installeres, mens patienten bærer 
fodprotesen.

Kun den dertil indrettede Lindhe 
Xtend-kosmetik må anvendes sammen 

 med fiberkompositfoden

Gør følgende:

 � Træk beskyttelsesstrømpen over fiberkom-
positfoden.

 � Sæt forfoden så langt ind i den kosmetiske 
afdækning som muligt, og sæt et skohorn 
ind mellem enden af hælen og det indven-
dige af den kosmetiske afdækning. Sørg for, 

at fodafdækningen rører ved den indvendige 
bunds overflade.

 � Skub forsigtigt hælen på plads. Sørg for, at 
foden ender med at være lige, og at den be-
finder sig i de rigtige indhak på indersiden 
af den kosmetiske afdækning.

 � Træk skohornet væk, og kontrollér, at 
kompositfodens hællaminat klikker ind i 
hællåsen i den kosmetiske afdækning (se 
figur A).

AFMONTERING AF KOSMETIK:

 � Anbring foden på en bænk, således at hæ-
len rager ud over kanten på bænken.

 � Tryk nedad på kosmetikhælens øverste del 
med hånden, således at holderen til hælen 
springer ud. Brug om nødvendigt forsigtigt 
et skohorn til at trykke hællåsen ned på 
indersiden.

 A
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 ADVARSLER: 

 � Produktet er ikke beregnet til jogging, 
løb eller intense sportsaktiviteter, såsom 
boldsport, gymnastik eller lignende aktivite-
ter. Det gælder også for spring og krævende 
dans. 

 � Anvend ikke foden uden kosmetik.

 � Kun den dertil indrettede kosmetik  
fra Lindhe Xtend må anvendes.

 � Anvend ikke foden uden beskyttelses-
strømpe.

 � Afmonter aldrig pyramidekoblingen  
fra protesefoden.

 � Undgå meget syreholdige eller alkaliske 
rengøringsmidler ved rengøring af protese-
fodens dele.

 � Genanvend ikke en fod, der er afprøvet  
på en anden patient.

 � Fodproteser fra Lindhe Xtends er udstyret 
med en pyramidekobling, der er en almin-
delig brugt tilslutningskomponent. Det er 

ortopæditeknikerens/-ingeniørens ansvar 
at foretage korrekt tilpasning af denne 
kobling til øvrige protesedele.

 � Brugeren kan blive udsat for nye miljømæs-
sige risici, hvis vedkommende ikke er vant til 
en fleksibel fod.

 � Fodprotesen må IKKE ændres eller forandres 
udover produktets specifikationer af hverken 
brugeren eller ortopædteknikeren.

GARANTI: 
12 måneders garanti fra forsendelsesdatoen. 
Hvis brugervejledningen ikke er overholdt, 
bortfalder garantien.  Hvis vægtanbefalingerne 
ikke er overholdt, eller foden er blevet udsat for 
uforholdsmæssig belastning, herunder tunge 
løft, sport med høj intensitet eller lignende 
aktiviteter, som i øvrigt ville have skadet en 
menneskelig fod, kan det have indvirkning på 
garantiforpligtelsen. 

Det orange materiale er et aktivt fiberkomposit-
materiale, der er udviklet til at sikre fuld side-
værts fleksibilitet. Dette kan medføre overfla-
diske revner i laminatet, hvilket er helt normalt. 
Foden vil opretholde funktionen. Eventuelle 
spørgsmål bedes rettet til Lindhe Xtend.

KUNDETILFREDSHEDSGARANTI 
Vi giver 30 dages fuld returret fra forsendel-
sesdatoen. Hvis du ikke er tilfreds, har du fuld 
returret, og vi refunderer den fulde pris.
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HYPPIGE PATIENTSPØRGSMÅL
Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er tilfreds med 
foden?
Vi giver 30 dages fuld returret på foden, og hvis 
patienten ikke er tilfreds, tager vi foden retur 
inden for dette tidsrum. 

Hvor lang er garantiperioden?
Lindhe Xtend AB yder 1 års garanti på  
fiberkompositfoden. Der ydes 6 måneders 
garanti på kosmetik ved normal brug.  
Fodens levetid forøges betragteligt,  
hvis der benyttes sko og strømper. 

Kan man fjerne pyramidekoblingen og i stedet 
montere foden direkte på en ”sokkel”?
Nej, pyramidekoblingen må ikke afmonteres 
eller modificeres. Hvis dette finder sted, bortfal-
der garantien, og der er desuden risiko for,  
at patienten udsættes for fare/personskade. 

Hvor høj er den maksimalt tilladte  
vægtbelastning på Xtend Foot?
Den maksimale vægt ved brug af Xtend Foot er 
125 kg (kategori P6). Men der er en maksimal 
vægt for hver kategori af foden, der sørger for, 
at foden er sikker, funktionel og holdbar. Se 
størrelses- og vægtvejledningen på side 2.

Hvilke øvrige komponenter som f.eks. knæled 
passer til Xtend Foot?
Koblingen mellem Xtend Foot og de andre 
systemer er en almindelig brugt pyramide, der 
kan tilpasses de systemer, som er kompatible 
med pyramiden.

Foden afgiver lyde. Hvordan kan jeg afhjælpe det?
Årsagen til lyden skal analyseres. Kon-
takt din ortopæditekniker/-ingeniør. 
Ortopæditeknikeren/-ingeniøren kan afmonte-
re kosmetikken og rengøre både fiberkomposit-
foden og kosmetikken ved hjælp af trykluft eller 
en blød klud. Efterse foden for synlige skader 
og snavs. Sørg desuden for, at beskyttelses-
strømpen er fri for skader og huller. Monter 
derefter kosmetikken igen iht. ovenstående, og 
afprøv den på patienten.
Hvis lyden ikke er forsvundet, skal du kontakte 
Lindhe Xtend.

Kan jeg løbe med Xtend Foot?
Denne fod er ikke beregnet til løb eller andre 
sportsaktiviteter, så af hensyn til sikkerheden 
og fodens holdbarhed anbefaler vi ikke, at 
Xtend Foot anvendes til løb.



Lindhe Xtend AB
Olofsdalsvägen 40 B, 302 41 Halmstad, Sweden

info@lindhe.se

Phone: +46 (0) 35 262 92 00 

www.lindhextend.com
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