


Xtend Connect är något helt nytt som löser ett flertal vardagsproblem som 
protesanvändaren ställs inför. Genom att använda Xtend Connect kan du passa 
ihop olika protesdelar på ett unikt och anpassat sätt för användaren, beroende 
på livssituation och aktiviteter. 

När användaren 
tar makten över 
sina proteser

Svårt att få vardagen att gå ihop med ständiga 
byten av kompletta protesben för olika aktiviteter? 
Inte längre ett problem. Med Xtend Connect byter 
man snabbt från en aktivitetsfot till en vardagsfot och 
behåller samma hylsa så användaren slipper släpa 
med sig kompletta uppsättningar. Eller byt snabbt 
mellan högklackat och vardagsfot, självklart utan att 
rubba de viktiga inställningarna.

Svårt att hitta en bra hylsa och kopian blir aldrig lika 
bra? Inte längre ett problem. När man väl har fått rätt 
hylsa så kan man använda samma hylsa till flera olika 
aktiviteter, genom att snabbt och enkelt byta övriga 
komponenter. 

Svårt att ta av ytterskorna? Inte längre ett problem. 
Med Xtend Connect kopplar man snabbt av foten med 

ytterskorna och byter till inomhusfot. Som då sjävklart 
har rätt inställningar för inomhusbruk. Lättare och 
snabbare än att ta av och på ytterskor på stela 
protesfötter. 

Svårt att få på tajta byxor? Inte längre ett problem. 
Med Xtend Connect kopplar man snabbt av foten och 
trär på byxorna. Och med ett snabbt enhandsgrepp så 
är foten tillbaks igen och de tajta byxorna sitter som 
en smäck. 

Svårt att få plats med allt i resväskan? Inte längre ett 
problem. Genom att använda Xtend Connect behöver 
man inte packa ner kompletta protesben. Ta bara 
med en extrafot till utflykten eller en badfot så är 
användaren redo att resa lättare.

Låst läge. Öppet läge.



BYTE AV BYXOR:
Här kan du sätta Xtend Connect var du 
vill men det är lättare att trä på smala 
byxor ju längre ner mot protesfoten 
som kopplingen sitter. 

BYTE AV KNÄLED:
Tänk på att det kan vara tungt att byta 
knäleden för protesanvändaren och 
här krävs ofta att man använder båda 
händerna vid bytet. 

Alignment är mycket viktigt och det 
uppnår du lättast om du använder 
honpyramiden som anslutningsdel 
mot knäleden. 

Var inte rädd för att vända på Xtend 
Connect, så att snabbfästet kommer 
nedåt. Det påverkar inte funktionen 
av komponenten och kan ibland vara 
lättare för patienten att hantera.

BYTE AV FÖTTER:
Eftersom olika fötter har olika höjd, 
tänk på att montera Xtend Connect 
så högt upp på röret som ansluter till 
protesfoten som möjligt. På så sätt 
kan du justera för olika protesfotshöjd 
genom att kapa anslutningsröret 
i rätt höjd. Det är också lättare för 
protesanvändaren att byta foten om 
det finns ett rör att hålla i. 

Tänk också på att du måste beställa 
två underdelar för de olika fötterna.

Tips på anpassningar av Xtend Connect

Xtend Connect har en stor inbyggd flexibilitet 
och passar de flesta konfigurationer.

Checklista:
•		Behåll favorithylsan och spara plats.

•  Smidigt vid resor, slipper packa flera 
kompletta protesben.

•		Byt komplett fot istället för skor, 
mycket enklare och snabbare.

•  Lägre kostnad för aktivitetsproteser.

•  Högre valfrihet av komponenter och 
därmed högre livskvalitet.

•  Undviker dubbelförskrivning av 
kompletta protesben.

Om användaren har rätt till två olika typer av 
aktivitetsproteser är Xtend Connect en utmärkt 
produkt för att istället spara in ett komplett 
protesben. Om man istället väljer en Xtend Connect 
som bas och kompletterar t ex med en sportfot blir 
det billigare än ett komplett protesben. 
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En grundsats av Xtend Connect består av två huvuddelar:

QUICK FIT UNIT. Snabbfäste som kan öppnas och stängas med hjälp ett 
låshjul och en säkerhetstryckknapp. 

BASE UNIT. En basdel som passas in i snabbfästet. 

Varje del av Xtend Connect har olika möjligheter till anslutning till övriga 
proteskomponenter. Flera anslutningar finns för optimal anpassning till 
anslutande komponenter.

Alla anslutningslösningar kan också kombineras fritt enligt diagrammet 
nedan. Alla delar kan vändas på vilket håll som helst.

För byte av fot eller knäled krävs antingen två basdelar eller två quick fit 
units.

XTEND CONNECT OCH DESS OLIKA DELAR

A) Låshjul

B) Säkerhetstryckknapp

C) Basdel

D) Snabbfäste

Exemplet visar snabbfäste med  
4-hålsadapter och basdel med hanpyramid.

Exemplet visar snabbfäste med rörklämma 
30 mm och basdel med honpyramid.

Artikelnummer Beskrivning

A100-Q30 Xtend Connect snabbfäste med rörklämma 30 mm, orange version

A100-Q30-B Xtend Connect snabbfäste med rörklämma 30 mm, svart version

A100-Q4 Xtend Connect snabbfäste med 4-hålsadapter, orange version 

A100-Q4-B Xtend Connect snabbfäste med 4-hålsadapter, svart version

A100-QF Xtend Connect snabbfäste med honpyramidadapter, orange version

A100-QF-B Xtend Connect snabbfäste med honpyramidadapter, svart version

Quick fit units (snabbfästen)

Artikelnummer Beskrivning

A100-BF Xtend Connect basdel med honpyramidadapter

A100-BM Xtend Connect basdel med hanpyramidadapter

Base-units (basdelar)

Material: Rostfritt stål
Maxvikt: 100 kg
Kontrollera alltid att patientens vikt stämmer.  
Maxvikten får absolut inte överskridas.
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