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Hip Flexion Assist Device 
AFPRØVNINGSINSTRUKTIONER 

Patienten må fjerne Hip Flexion Assist Device (HFAD) inden justering kan ske. 

Justering af Singel HFAD Lift Assembly bredde: 
Justering af afstanden imellem de løftende bånd, kan justeres for at tilpasse ortosen pga. 
varierende benbredde. 

1. Brug patientinstruktionen ved applicering af singel HFAD på en patient. 

2. Placer det lyftende mediale bånd så det løber på indersiden af benet. 

3. Observer positionen af det løftende laterale bånd, det skal sidde på ydersiden af benet. 
Hvis det løftende laterale bånd ikke sidder på den ønskede position, så marker positionen 
på taljebåndet. 

4. Fjerne HFAD fra patienten. 

5. Brug en stjerne skruetrækker til at løsne skruen på den laterale side. 

6. Fjerne tilslutningen fra bøsningen 

7. Løsne neopren delen fra bæltet. 

8. Fjerne bøsningen fra undersiden af bæltet. 

9. Placer bøsningen i fæstet nærmest til det ønskede ( markerede) plads på bæltet. 

10. Placer det løftende laterale tilslutning tilbage i bøsningen. 

11. Skru skruen i bøsningen og spænd. 

12. Placer neopren delen på bæltet. 

Justering af Bilateral HFAD Lift Assembly bredde: 

1. Brug patientinstruktionen fra Enkelt HFAD på patienten ved appliceringen. 

2. Placer det løftende mediale singel båndet så det løber på indersiden af benet. 

3. Observer positionen af det løftende laterale bånd, det skal sidde på ydersiden af
benet. 
Hvis det løftende laterale bånd ikke sidder på den ønskede position, så marker
positionen på taljebåndet. 

4. Fjerne HFAD fra patienten. 

5. Brug en stjerne skruetrækker til at løsne skruen, spændebåndet og bøsningen fra 
det løftende laterale bånd på bæltet. ( På visse modeller kan man trække i det
bærende bånd på bæltet, hvis det er muligt så gå direkte til pkt.13)

6. Adskil neoprendelene fra bæltet i nærheden af det fæstende ende.
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7. Placer det fæstende bånd imellem bæltet og neoprendelen på det markerede sted. Båndets bløde velcro side skal sættes mod det
hårde astrakanbånd på indersiden af bæltet og det hårde astrakanbånd på det fæstende bånd, som skal sættes fast mod
neoprendelene. Den korte del af det fæstende ende skal være placeret på den nedre del af bæltet.

8. Buk den korte del af det fæstende ende mod forsiden af bæltet. 

9. Sæt en bøsning ind i hullet i den korte del af
fæstnings enden, så basen hviler mod
ydersiden af bæltet. 

10. Buk den nedre del af den fæstende ende

ned over den korte del af bøsningen, som
passer til hullet i den nedre del af den

fæstende ende. 

11. Placer spændbånds
løsningen på bøsningen. 

12. Sæt skruen i bøsningen
og spænd. 

13. Fastsæt neoprendelene mod bæltet. 

Montering af Bilateral HFAD: 

Ved leveringen af en Dobbelt HFAD skal det løftende bånd som følger med umonteret i pakken, monteres i 

taljebæltet. Bredden af det første bånd( det som er monteret ved leveringen) skal justeres først, for at give plads til 
benbredden, inden det andet medfølgende bånd monteres. 

1. Brug patientinstruktionen fra Enkelt HFAD på patienten ved appliceringen. 

2. Placer det løftende mediale singel båndet så det løber på indersiden af benet. 

3. Observer positionen af det løftende laterale bånd, det skal sidde på ydersiden af benet. 
Hvis det løftende laterale bånd ikke sidder på den ønskede position, så marker positionen på taljebåndet. 

4. Fjerne HFAD fra patienten. 

5. Brug en stjerne skruetrækker til at løsne skruen, spændebåndet og bøsningen fra det løftende laterale bånd på bæltet. ( På visse
modeller kan man trække i det bærende bånd på bæltet, hvis det er muligt så gå direkte til pkt.13)

6. Adskil neoprendelene fra bæltet i nærheden af det fæstende ende.

7. Placer det fæstende bånd imellem bæltet og neoprendelen på det markerede sted. 
Båndets bløde velcro side skal sættes mod det hårde astrakanbånd på indersiden af bæltet og det hårde astrakanbånd på det
fæstende bånd, som skal sættes fast mod neoprendelene. Den korte del af det fæstende ende skal være placeret på den nedre del af
bæltet. Gentag punkt 8-13 for at monterer det løftende bånd som ligger løst i pakke.

KNÆBÅND 
Medfølgende både til Singel og Dobbel HFAD. 

Knæbåndet er et tilbehør som sættes fast på det indre og ydre løftende bånd og dette hviler 
direkte bag på knæet. ( se bil. til højre). Når det er monteret på spændebåndene fungerer det ved 
at ændre båndets trække retning, hvilket hjælper til med at initere mere knæbøjning( flexion) ved 
gang. Båndet kan også hjælpe med til at mindste hyperextension( overstrækning) i knæet. Båndet 
er specielt velegnet til patienter med stift knæ pga spasticitet i extensorene, som kan forhindre 
patienterne selv i at bukke knæet ved egen kraft. 
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