
   

  L indhe Xtend AB  

   Olofsdalsvägen 40B  

  SE-302 93 Halmstad 

      Te l :  +46(0)35 262 92 00  

  www.l indhextend.com 

 

PR0008_Technical Specification_XtendConnectA100_SV_20190423    

Xtend Connect A100 Teknisk specifikation 
 

Xtend Connect är en patenterad snabbkoppling som tillåter att användaren 

kopplar isär sin protes i delar för att enklare kunna byta fot, byta byxor eller 

bara spara plats t ex vid resa. I övrigt fungerar Xtend Connect precis som 

vilken adapter som helst och har de vanligaste standardinfästningarna för att 

passa de flesta protesprodukter på marknaden.  

  
Material    

Xtend Connect är tillverkad i rostfritt 

stål. Skruvar är av syrafast stål och 

låshjulet är i polyamidplast.  

Snabbfästet 

Snabbfästet finns i tre konfigurationer, 4-

hålsadapter, rörklämma 30 mm samt 

honpyramid. Alla snabbfästen kan 

kombineras fritt med basenheterna.  

Basenheten 

Basenheten finns i två varianter, 

honpyramid och hanpyramid. Alla 

basenheter kan kombineras fritt med 

snabbfästet.  

Konfiguration 

Innan du beställer tänk noga igenom 

konfigurationen. Ibland kan man 

behöva två basenheter och i andra fall 

två snabbfästen. Det är också möjligt 

att vända enheten åt vilket håll som 

helst och upp-och-ner. Tips är att tänka 

till innan du gör hela protesen. Då kan 

du spara komponenter och därmed 

både pengar och vikt. Xtend Connect 

är precis som en vilken adapter som 

helst, förutom att den går att ta isär.  

Färger på låshjul 

Xtend Connect finns i två olika färger, 

orange och svart. Orange är standard 

om inget annat anges.   

Dubbellåsning 

Xtend Connect är den enda produkten 

på marknaden som har en dubbel 

säkerhetslåsning, med både en 

säkerhetstryckknapp och ett låshjul. 

Detta garanterar en säker användning 

för patienten.  

Vikt patient 

Tillåten maxvikt är 100 kg. Kontrollera 

alltid att patientens vikt stämmer. 

Maxvikten får absolut inte överskridas.  

Garanterat för användning i vatten  

Samtliga delar i Xtend Connect tål 

användning i salt-, pool- och sötvatten.  
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Sortiment 

 
Xtend Connect finns i flera konfigurationer och färger.  

Snabbfästen:             Basenheter:  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Kombinationsmöjligheter 
 

Xtend Connect kan vändas åt alla håll och passar både ovan- och under knä. Med 

hjälp av de fem grunddelarna kan över 12 olika konfigurationer skapas för att passa 

många olika patienttyper och proteser.  

 

 

 

 

 

  

Artikelnr Beskrivning

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

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

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

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

A100-QF Xtend Connect snabbfäste med honpyramidadapter, orange låshjul

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

A100-BF Xtend Connect basdel med honpyramidadapter

A100-BM Xtend Connect basdel med hanpyramidadapter

http://www.lindhextend.com/
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Bygghöjder 

 
Xtend Connect arbetar med tre olika höjder. Alla mått i mm.   

A: Funktionshöjd är den höjd som du lägger på extra för att få in funktionen av 

snabbkoppling.  

B: Effektiv höjd är det utrymme som du behöver ha fritt för att kunna passa in Xtend 

Connect i protesen. Det här måttet är ett cirkamått eftersom det även påverkas av 

anslutande komponenter.  

C: Total höjd. 

  

 

 

 

 

 

 

Combination: Description Functional 

height =  A

Effective 

height = B

Total height 

= C

Width 

center to 

outer wheel 

locked= D

Total width 

wheel locked 

= E

A100-Q4 + A100 BF Xtend Connect Quick fit unit, 4-holes adapter + Xtend Connect Base unit, female pyramid adapter 19 39 39 48 74

A100-Q4 + A100 BM Xtend Connect Quick fit unit, 4-holes adapter + Xtend Connect Base unit, male pyramid adapter 19 26 39 48 74

A100-Q30 + A100 BF Xtend Connect Quick fit unit, tube clamp 30 mm + Xtend Connect Base unit, female pyramid adapter 19 36 66 38 58

A100-Q30 + A100 BM Xtend Connect Quick fit unit, tube clamp 30 mm + Xtend Connect Base unit, male pyramid adapter 19 23 66 38 58

A100-QF + A100 BF Xtend Connect Quick fit unit, female pyramid adapter + Xtend Connect Base unit, female pyramid adapter 19 52 52 38 58

A100-QF + A100 BM Xtend Connect Quick fit unit, female pyramid adapter + Xtend Connect Base unit, male pyramid adapter 19 39 52 38 58
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Vikt 
 

Xtend Connect arbetar med två olika viktbegrepp. Alla mått i gram.  

A: Effektiv vikt är den vikt du lägger på extra för att få in funktionen av snabbkoppling. 

Den normala extravikt som en standardkoppling har är därför reducerad. Detta är ett 

cirkamått eftersom olika standardkopplingar har olika vikt.  

B: Total vikt är komponentens totala vikt.  

 

 

Exempel på användningsområden 
 

Med Xtend Connect är det fantasin som sätter gränsen. Här är dock några exempel 

på vanliga användningsområden: 

▪ Byta mellan vardagsfot och inomhusfot 

▪ Byta mellan sportfot och vardagsfot 

▪ Byta mellan hygienprotes och vanlig protes 

▪ Byta mellan två hylsor och en fot 

▪ Byte mellan vanliga långa proteser till korta stubbisben. 

▪ Lättare ta på tajta byxor 

▪ Resa med proteser, ta bara med t ex extra fot för bad och spara packning och 

vikt.  

 Byta fötter Byta knän Byta 

hylsa 

Korta/långa 

ben 

Ta på 

byxor 

Resa 

TF enkel Ja.  Ja Ja Nej Ja Ja 

TF dubbel Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

TT enkel Ja Nej Ja Nej Ja Ja 

TT dubbel Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

 

 

Combination: Description Effective 

weight = A

Total 

weight = B

A100-Q4 + A100 BF Xtend Connect Quick fit unit, 4-holes adapter + Xtend Connect Base unit, female pyramid adapter 208 338

A100-Q4 + A100 BM Xtend Connect Quick fit unit, 4-holes adapter + Xtend Connect Base unit, male pyramid adapter 208 314

A100-Q30 + A100 BF Xtend Connect Quick fit unit, tube clamp 30 mm + Xtend Connect Base unit, female pyramid adapter 208 330

A100-Q30 + A100 BM Xtend Connect Quick fit unit, tube clamp 30 mm + Xtend Connect Base unit, male pyramid adapter 208 305

A100-QF + A100 BF Xtend Connect Quick fit unit, female pyramid adapter + Xtend Connect Base unit, female pyramid adapter 208 303

A100-QF + A100 BM Xtend Connect Quick fit unit, female pyramid adapter + Xtend Connect Base unit, male pyramid adapter 208 279
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