
MAAT- EN GEWICHTSTABEL
Het maximale gewicht voor Xtend Connect is 100 kg. Het maximale gewicht mag nooit worden overschreden.

XTEND CONNECT EN DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN ERVAN
Xtend Connect bestaat uit twee onderdelen: 
Snelbevestigingseenheid - kan worden geopend en gesloten met behulp van een vergrendelingswiel  
en een veiligheidsdrukknop
Basiseenheid - wordt op de snelbevestigingseenheid bevestigd.

Vergrendelde stand. Open stand.
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DE XTEND CONNECT-EENHEID AANSLUITEN EN VERWIJDEREN OM EEN 
ANDER PROTHETISCH ONDERDEEL, BIJVOORBEELD EEN ANDERE VOET, 
AAN TE BRENGEN
Het is belangrijk dat u deze stappen volgt bij het aansluiten en verwijderen van Xtend Connect. 

1. Zorg dat alle onderdelen zich binnen uw bereik bevinden voordat u protheseonderdelen aansluit, ontkoppelt of 
verwisselt. DIT IS ZEER BELANGRIJK 

2. Ga op een stabiele stoel, kruk of bank zitten voordat u protheseonderdelen aansluit, ontkoppelt of verwisselt. 

3. Controleer nogmaals dat alle onderdelen zich binnen uw bereik bevinden, 
inclusief het prothetische onderdeel dat u wilt aanbrengen. 

4. Open het vergrendelingswiel door het linksom te draaien. Blijf draaien totdat 
het wiel in de buitenste stand schuift. U kunt controleren of het wiel zich  
in de buitenste stand bevindt door licht op de buitenkant van het wiel te 
drukken. Als het wiel elastisch is en meteen terugveert, bevindt het zich  
in de buitenste stand. 

5. Druk op de veiligheidsdrukknop en ontkoppel de basiseenheid van  
de snelbevestigingseenheid (afb. 1). Het is handig om een zachte  
mat onder u te hebben of het prothese deel met uw vrije hand vast te pakken. 

6. Pak het andere protheseonderdeel en druk het mannelijke 
onderdeel van de basiseenheid op het vrouwelijke onderdeel 
van de snelbevestigingseenheid. Luister zorgvuldig tot u het 
klikgeluid van de veiligheidsdrukknop hoort. Zorg dat uw 
vingers bij het aanbrengen van de onderdelen niet beklemd 
raken. Houd de Xtend Connect liever niet vast wanneer u de 
onderdelen aan elkaar klikt. Anders loopt  
u risico dat uw vingers beklemd raken (afb. 2).

7. Als de onderdelen aan elkaar zijn geklikt, drukt u op het wiel 
en draait u het rechtsom om het te vergrendelen (afb. 3). Blijf 
rechtsom draaien totdat het wiel zo ver mogelijk is gedraaid en stopt (afb. 4). 

8. Controleer of het nieuwe protheseonderdeel stabiel is door het enigszins te wiebelen. Het moet op zijn plaats 
vastzitten en de onderdelen mogen niet draaien en geen geluid maken. Als de onderdelen geluid maken, draait 
u het vergrendelingswiel helemaal naar de vergrendelde stand.

9. U kunt vervolgens opstaan en uw prothese zoals normaal gebruiken. 

REINIGINGSINSTRUCTIES
U dient de twee onderdelen van de Xtend Connect minimaal één keer per week te reinigen. Wij raden daarvoor 
warm water en een mild reinigingsmiddel aan. Ga als volgt te werk:

1. Verwijder uw prothese. Tip: Ga op een stoel zitten om het been te reinigen.

2. Scheid de onderdelen in twee delen.

3. Reinig beide onderdelen. Ze moeten bevestigd blijven aan hun respectievelijke prothetische beenonderdelen. 
U kunt ze in een bad laten zakken of ze onder lopend water houden. Poets licht met een mild reinigingsmiddel. 
Tip: Het kan handig zijn om wattenstaafjes te gebruiken.

4. Spoel zorgvuldig.

5. Veeg af met een pluisvrije, droge doek of papier van cellulose, zodat de oppervlakken schoon en droog zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
 � Als het instrument geluid maakt of als het lastig is om de onderdelen uit elkaar te halen of in elkaar  

te zetten, scheidt u de onderdelen en reinigt u de snelbevestigingsconnector. Zie de gebruiksaanwijzing.  
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, vraagt u advies aan uw instrumentmaker.

 � Xtend Connect is waterbestendig. Als het onderdeel in water wordt ondergedompeld, in het bijzonder  
in zout of zwembadwater, spoelt u het onderdeel om ophoping van zout- of chloorafzettingen te voorkomen, 
aangezien dit een negatieve invloed op een soepele en gemakkelijke bevestiging kan hebben.

 � Als het onderdeel wordt blootgesteld aan zand of vuil, haalt u de twee onderdelen uit elkaar en reinigt  
u ze in overeenstemming met de reinigingsinstructies.

 � Het onderdeel is ontworpen voor gebruik bij temperaturen van -20°C tot +80°C.

Als uw gewicht toeneemt tot boven 100 kg, neemt u onmiddellijk contact op met uw prothesist. Het max. 
gewicht voor het onderdeel is 100 kg en dit mag niet worden overschreden. 

 � Als u vaak zware lasten optilt, waardoor u in combinatie met uw eigen gewicht 100 kg overschrijdt,  
mag u Xtend Connect niet gebruiken. Het max. gewicht is 100 kg en dit mag niet worden overschreden. 

 � Let op voor een veranderde of verminderde werking. Dit omvat onder meer een lossere pasvorm, stijfheid  
na vervanging of laterale rotatie. Neem contact op met uw instrumentmaker als dit gebeurt en gebruik het 
product pas weer als de werking ervan is onderzocht.

 � Wij raden aan om de Xtend Connect om de zes maanden door een instrumentmaker te laten controleren.  
Bij zeer actief gebruik kan eerder onderhoud nodig zijn.

Het product is niet geschikt voor hardlopen met hoge intensiteit. 

XTEND CONNECT AANSLUITEN EN VERWIJDEREN OM BIJV. EEN STRAKKE 
BROEK AAN TE TREKKEN 
Het is belangrijk dat u deze stappen volgt bij het aansluiten en verwijderen van Xtend Connect. Denk bij het 
aantrekken van een strakke broek aan het volgende: 

Nadat u uw protheseonderdelen met behulp van Xtend Connect hebt verwijderd, trekt u uw strakke broek  
over het bovendeel van de prothese en trekt u de pijp zo ver mogelijk omhoog als uw gewrichtsholte mogelijk 
maakt (afb. 5). Sluit de Xtend Connect dan weer aan, trek uw broekspijp over het onderste deel van het prothese 
en kleed u verder aan (afb. 6). Vergeet niet om altijd te gaan zitten bij het verwijderen/aansluiten van de Xtend 
Connect.

WAARSCHUWINGEN VOOR DE PATIËNT
 � De Xtend Connect mag niet worden verwijderd terwijl u staat. Hierdoor kunt u vallen. 

 � Zorg dat uw vingers bij het aanbrengen van de Xtend Connect niet beklemd raken (afb. 2). 

 � Loop niet op de Xtend Connect als de onderdelen niet goed zijn bevestigd en niet goed zijn vergrendeld.  
Hierdoor kunt u vallen en uzelf verwonden. 

 � Als u zich in een warme omgeving bevindt, let u op bij de warme onderdelen in de Xtend Connect.

 � Gebruik geen erg zure en basische reinigingsproducten om de onderdelen van de Xtend Connect te reinigen.

 � Het product is niet geschikt voor hardlopen met hoge intensiteit. 

 � Vergeet niet dat het door zand en vuil, zoals bij gebruik op het strand, lastig kan worden om  
de Xtend Connect aan te brengen en te verwijderen.

 � Dit product mag uitsluitend door een bevoegde instrumentmaker op een prothese worden geïnstalleerd.
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Gebruiksaanwijzing 
voor patiënten
XTEND CONNECT A100

A) Vergrendelingswiel

B) Veiligheidsdrukknop

C) Basiseenheid

D) Snelbevestigingseenheid

Afb. 2

De Xtend Connect bestaat in verschillende varianten die op verschillende protheses kunnen worden bevestigd.  
De variant die bij u is aangebracht, wordt met een kruis gemarkeerd.

Lindhe Xtend AB
Olofsdalsvägen 40 B, 302 41 Halmstad, Zweden
info@lindhe.se
Tel.: +46 (0)35 262 92 00 
www.lindhextend.com



VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is het maximale gewicht voor Xtend Connect?

Het maximale gewicht voor Xtend Connect is 100 kg. 

Welke andere onderdelen, bv. kniegewrichten, kunnen op Xtend Connect worden aangebracht?

Xtend Connect past op de meeste systemen met vrouwelijke of mannelijke piramiden, een oplossing met  
een buis van 30 mm of een 4-gats oplossing. 

Xtend Connect maakt lawaai. Wat kan ik hieraan doen?

De oorzaak van het lawaai moet worden onderzocht. Begin eerst met het reinigen van de Xtend Connect  
en test het daarna opnieuw. Als dit niet helpt, neemt u zo spoedig mogelijk contact op met uw instrumentmaker.  
U mag uw Xtend Connect ondertussen niet gebruiken. 

Kan ik met de Xtend Connect hardlopen?

De Xtend Connect is geschikt voor joggen met lage intensiteit, maar niet voor hardlopen met hoge intensiteit. 
Praat met uw instrumentmaker. 

Kan ik met de Xtend Connect zwemmen?

Ja, de Xtend Connect is bestand tegen zout- en zwembadwater. Het is echter belangrijk dat uw  
aansluitings onderdelen hier ook voor zijn ontworpen. Praat met uw instrumentmaker. 

Mijn prothese is vuil. Hoe kan ik hem reinigen?

Xtend Connect kan in twee onderdelen worden gescheiden, net als bij normaal gebruik.  
Volg de reinigings instructies in de gebruikershandleiding. 

Xtend Connect loopt vast wanneer ik hem in elkaar probeer te zetten. Wat moet ik doen?

Xtend Connect moet gemakkelijk aan te brengen zijn. Controleer eerst of er geen vuil of zand op de aansluitende 
oppervlakken zit en dat er geen steentjes in de aansluiting zijn terechtgekomen. Volg de reinigingsinstructies  
in de gebruikershandleiding. Als het probleem aanhoudt, vraagt u advies aan uw instrumentmaker. 

Het vergrendelingswiel voor vergrendeling van de Xtend Connect wordt te gemakkelijk ontgrendeld.

Het vergrendelingswiel moet behoorlijk stijf zijn om een veilige vergrendeling te garanderen. Als het te los zit, 
neemt u contact op met uw instrumentmaker om de reden hiervan te achterhalen. Vermijd het gebruik van het 
product totdat u advies aan uw instrumentmaker hebt gevraagd. 

XTEND CONNECT is los. Wat moet ik doen?

Zorg dat het vergrendelingswiel goed is vastgeschroefd. U moet tegelijkertijd op het wiel drukken en het wiel 
verdraaien. Schroef het wiel zo ver mogelijk vast totdat het wiel is verdraaid.  
Als dit niet werkt, haalt u de Xtend Connect uit elkaar en reinigt u de onderdelen in overeenstemming met  
de reinigingsinstructies. Zet hem weer in elkaar. Als dit niet werkt, neemt u contact op met uw instrumentmaker. 

Hoe strak moet ik het vergrendelingswiel aandraaien?

U moet blijven vastdraaien totdat het wiel stopt. Als de Xtend Connect los zit of lawaai maakt, hebt u het wiel 
waarschijnlijk niet goed vastgedraaid. Draai het steviger vast.


