
Feet on any 
ground

Xtend® Foot 

17° lateral fleksibilitet 
sammenlignbart med 
en menneskefot

Garantert i fersk-, 
basseng- og 
saltvann

Overlegen energiretur, 
styrke og fleksibilitet



Dra hvor som helst – gjør hva som helst
Xtend Foot tilbyr mye mer enn bare bevegelsesfrihet. Ved å eliminere 
følelsen av usikkerhet, utfordrer det deg til å våge å gjøre det du 
ønsker, og gir deg selvtilliten til å gjøre det du trenger.  
Gå – sett føttene på et hvilket som helst underlag!

Xtend® Foot 

Dette er Xtend Foot
• Et fleksibelt og selvsikkert ganglag på alle overflater.

• Overlegen balanse, stabilitet og mobilitet.

• Kan tilpasses ulike overflater takket være fleksibel 
design og innovativ struktur.

• Utviklet i nært samarbeid med brukere og universiteter.

• Lavt tyngdepunkt.

Vi tok 
utviklingen et 
skritt videre

Lev livet til det fulle
Jorden er ikke flat, og livet leves sjelden på jevne overflater. Tradisjonelt har proteseføtter 
begrenset evnte til å tilpasse seg ujevne overflater, noe som fører til fall, følelse av ustabilitet, 
utmattelse – og et liv som ikke leves fullt ut.

Den nye og patenterte Xtend Foot fungerer essensielt som en menneskefot. Den er alltid 
klar til å ta deg dit du vil – på tur i fjellet, ut med båten, spille golf, eller bare gå tur med 
hunden.

Unik konstruksjon, for naturlig 
og sikker bevegelse
Den definerende egenskapen til Xtend Foot er dens overlegne sideveis bevegelighet, 
en sikker kompensering på ujevnt underlag. Dette er takket være den unike blandingen 
av tilpasningsdyktig og fleksibel glassfiber og karbonfiber, et materiale som er kjent for 
sin evne til å skape energiretur. 

Systemet etterligner den naturlige bevegelsen til en menneskefot med tå-, hæl- og 
baselaminat som gir styrke og effektiv energiretur, mens den aktive støtdempingen i foten 
avlaster den gjenværende delen av benet. Xtend Foot gir en komfortabel, naturlig og 
holdbar måte å gå på, selv i utfordrende terreng som nedoverbakker, trapper og favorittstien 
din i skogen. 

Unik materialkombinasjon, 

for overlegen energiretur, 

styrke og fleksibilitet.

Spesiallim som er egnet for 

optimal invertering/eversjon.

Garantert i fersk-, 

basseng- og saltvann

17° lateral fleksibilitet – 

sammenlignbar med en menneskefot.

Lettvektskonstruksjon –  

kun 399 g.

Ultratynn såleplate gir utmerket 

energiretur, uten at det går ut 

over sidefleksibiliteten.

Titan 

pyramideadapter

Det unike, fleksible festemidlet 

og den ultratynne sålen sikrer 

full bakkekontakt uten at det 

går ut over tilpasningsevnen.

Energien som lagres ved 

hælsett frigjøres gradvis 

under tåløft-fasen, for effektiv 

energiretur. Lavt tyngdepunkt 

sikrer uovertruffen stabilitet.

Sideveis bevegelighet gjør det 

enkelt å gå – fra det første 

steget til langturen. Xtend 

Foot motvirker ujevnheter og 

tilpasser seg ulike underlag, 

for enestående sikkerhet 

og balanse.

17° som betyr alt
Den unike sideveis 17 graders fleksibiliteten til Xtend Foot kan sammenlignes med en menneskefot som oppnår 

17-20 grader. For oss betyr dette en protese som muliggjør heller enn begrenser deg. Hva vil 17 grader bety for deg ?

START REISEN PÅ 
LINDHEXTEND.COM



Xtend® Foot 
Finn din passform
Xtend Foot er ment for personer som har amputert over eller under kneet, og som 
regelmessig opprettholder moderat til høyt aktivitetsnivå, spesielt utendørs og i 
ujevnt terreng. Protesefoten tåler både ensidig og bilateral vekt på opptil 150 kg.

Et ord fra Christoffer
Hei, jeg er grunnleggeren av Lindhe Xtend og 
innovatøren av Xtend Foot. Jeg utviklet opprinnelig 
Xtend Foot for mine egne behov, siden jeg ønsket å nyte 
friluftslivet og leve livet slik jeg pleide før amputasjonen.

I dag har vi gode data og dokumentasjon fra studier med 
Xtend Foot som viser overlegen gange i 6 minutters 
gåtest og kort tid i Time-Up-and-Go tester. Besøk 
hjemmesiden vår for å se resultatene fra studiene.

Helt siden Lindhe Xtend ble grunnlagt, har vi 
lyttet til og samhandlet med brukerne våre for 
å forbedre og validere produktet. Jeg er glad for 
å kunne si at brukerne deler følelsen av sikkerhet 
og bevegelsesfrihet med Xtend Foot. Fortell meg hva 
du synes ved å prøve #XtendFoot. Jeg gleder meg til 
å høre fra deg!

Gratis prøveperiode

Fotstørrelse [cm] 23 24 25 26 27 28 29

P3 Maks. 60 kg H100–323 H100-324 

P4 Maks. 80 kg H100–423 H100–424 H100–425 H100–426 H100–427 H100–428 H100–429

P5 Maks. 100 kg H100–523 H100–524 H100–525 H100–526 H100–527 H100–528 H100–529

P6 Maks. 125 kg H100–625 H100–626 H100–627 H100–628 H100–629 

P7 Maks. 150 kg H100–726 H100–727 H100–728 H100–729 

Størrelsesguide

Lindhe Xtend AB 
Olofsdalsvägen 40, SE-302 41 Halmstad, Sweden, +46 (0)35 262 92 00 
info@lindhe.se, www.lindhextend.com
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Start reisen på lindhextend.com

UTVIKLET OG 
PRODUSERT I SVERIGE


