Leven en Bewegen!
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XTEND FOOT

Universele piramideadapter
van titanium

Wij gaan een
stap verder bij
de ontwikkeling
Effectieve schokdemping

Speciaal ontworpen voorvoet
van vezelcomposiet

“Split Toe” voorvoet biedt
flexibiliteit en stabiliteit

Voetplaat van composiet materiaal
zorgt voor stabiliteit en effectieve
energieteruggave

Unieke zijwaartse beweging

Gewone voetprothesen kunnen zich slechts in zeer beperkte mate aanpassen aan een oneffen ondergrond,
waardoor de gebruiker te maken krijgt met valpartijen, onzekerheid en vermoeidheid. Bij de ontwikkeling van
functionele voetprothesen is nu echter vooruitgang geboekt. Een product waarmee de gebruiker minder risico
loopt om zijn evenwicht te verliezen, waardoor die zich zekerder en vrijer voelt.
De Xtend Foot is een gepatenteerde voetprothese die in alle opzichten als een echte voet functioneert. Het unieke
kenmerk ervan is een grotere zijwaartse beweging van de voet, waardoor die tijdens het lopen oneffenheden
kan opvangen. De voet bestaat uit een speciaal ontworpen element van vezelcomposiet, dat met een speciale
lijmtechniek is bevestigd. De natuurlijke beweging van de voet wordt geregeld door het systeem met drie
veerelementen. De uit drie vezels bestaande voetveren werken samen om voor een sterke en duurzame structuur
en een optimale energieteruggave te zorgen, terwijl de voet compact en flexibel is, en een van de lichtste op de
markt.
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17 graden die het verschil maken

Xtend Foot heeft een unieke zijwaartse flexibiliteit van 17 graden (wat
vergelijkbaar is met een menselijke voet, waarbij dat 17 - 20 graden is).
Dit is behoorlijk revolutionair. Bij een oneffen ondergrond doet de voet
het werk, en niet het restledemaat, de heupen of de knieën. Doordat de
voet licht in gewicht is, is er een minimale inspanning nodig en is lopen
gemakkelijk.

Door de zijwaartse mobiliteit
van de prothesevoet is het
gemakkelijk om ermee te
leren lopen. Door het effect
van oneffenheden op te
vangen, past de voet zich aan
verschillende ondergronden
aan en krijgt de gebruiker
ongekende zekerheid en balans.

De hielplaat zorgt voor een stabiel
hielcontact met een goede demping.
Het grootste deel van de energie die
bij het neerzetten van de hiel wordt
opgeslagen, komt bij de afzet van
de voorvoet geleidelijk vrij. Dat zorgt
voor een soepele voetafwikkeling.
De voetplaat zorgt voor stevigheid
van het product en een effectieve
energieteruggave.

Oneffen ondergrond? Dat is nu
geen probleem meer!

Door de mobiliteit van de Xtend Foot is het gemakkelijk om het
evenwicht te bewaren, omdat de voet zich aanpast aan een oneffen
ondergrond. Dat zorgt voor een comfortabele en natuurlijke manier
van lopen, zelfs op aflopende hellingen en trappen. De teen-, hiel- en
voetplaat zorgen voor stevigheid van het product en een effectieve
energieteruggave. Door de actieve schokdemping in de voet wordt de
stomp aanzienlijk ontlast.

Teenplaat van speciaal
ontwikkelde vezelcomposieten.
De combinatie van de “Split Toe”
voorvoet, een flexibele lijm en
de speciale composiet laminaat
combinatie zorgen voor extra
mobiliteit, het onderscheidende
kenmerk van de Xtend Foot.

Bijna als een
natuurlijke voet
•

Met de Xtend Foot is
het mogelijk om op alle
ondergronden soepeler te
lopen

•

Onovertroffen balans,
stabiliteit en mobiliteit

•

Aanpasbaar aan
verschillende ondergronden
dankzij het flexibele ontwerp
en de innovatieve structuur

•

Eenvoudigere en kortere
gewennings periode voor de
gebruiker

•

Ontwikkeld in nauwe
samenwerking met
gebruikers, prothesemakers
en universiteiten
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Maattabel en technische gegevens

De Xtend Foot is bedoeld voor gebruikers bij wie het bovenbeen of het onderbeen zijn geamputeerd en die
regelmatig gemiddeld tot zeer actief blijven, met name buiten en op oneffen terrein. De prothesevoet is geschikt
voor zowel enkelzijdig als dubbelzijdig geamputeerden met een maximaal gewicht van 125 kg. De voet heeft een
standaard piramideadapter voor snelle en eenvoudige bevestiging aan een bestaande koker / prothese.
Het merendeel van de gebruikers heeft de voet uitgeprobeerd met uitstekende resultaten en ondervond een
wezenlijk verschil, met name bij het lopen buitenshuis en op een oneffen ondergrond.

Lindhe Xtend Voet
Voetmaat in cm
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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

101 - 125 kg

-

-

H100-625

H100-626

H100-627

H100-628

H100-629

Christoffer Lindhe, oprichter van Lindhe Xtend

Christoffer was pas 17 jaar oud toen hij in 2006 bij een spoorwegongeval beide benen en een arm verloor. Maar
tegen alle verwachtingen in overleefde hij het, vooral dankzij het feit dat hij als topzwemmer in zeer goede conditie
was. Met een indrukwekkende vastberadenheid besloot hij zijn actieve leven voort te zetten en slechts twee jaar
na het ongeluk deed hij mee aan de Paralympics.
In zijn dagelijks leven ondervond hij echter meer moeilijkheden. Het bleek een uitdaging te zijn om buiten te
lopen. Bij het kleinste putje of steentje verloor hij zijn evenwicht en viel hij. Daarom onderzocht hij, in het kader
van zijn opleiding tot ontwikkelingsingenieur, waarom zijn balans niet goed genoeg was. Hij kwam tot de conclusie
dat het probleem te maken had met de beperkte bewegingsmogelijkheid van de prothese. Omdat hij buiten
wilde zijn zonder afhankelijk te zijn van een rolstoel, ging hij een samenwerking aan met orthopedisch technici
en universitair deskundigen en ontwikkelde hij uiteindelijk zijn eigen voetprothese die zijwaarts kon bewegen. De
resulterende uitvinding bleek een wereldprimeur.
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