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Hip Flexion Assist Device 

UTPRØVINGSINSTRUKSJONER 

Patienten må ta av Hip Flexion Assist Device (HFAD) før justering kan ske. 

Justering av Singel HFAD Lift Assembly bredde: 
Justering av avstanden mellom løftebåndene. Bredden mellom løftebåndene kan justeres 
for å tilpasses varierende bredde av benet. 

1. Prøv ut en Enkel HFAD på pasienten i henhold til Brukerveiledningen. 

2. Plasser løftebåndene slik at det mediale båndet løper på innsiden av benet. 

3. Observer posisjonen til det laterale løftebåndet, det skal være på utsiden av benet.
Om det ikke er plassert rett, marker den ønskede posisjonen for festet av det
laterale løftebåndet på midjebeltet.

4. Ta av HFAD av pasienten. 

5. Bruk en stjerneskrutrekker for å løsne skruen på det laterale festet. 

6. Ta bort festet fra bussingen. 

7. Løsne neoprendelen fra beltet i nærheten av beltets forankringshull. 

8. Ta bort bussingen fra undersiden av beltet. 

9. Sett tilbake bussingen i forankringshullet nærmest den ønskede (markerte) plassen på beltet. 

10. Plasser det laterale løftebåndets feste tilbake i bussingen. 

11. Skru i skruen i bussingen og stram til.

12. Sett tilbake neoprendelen på beltet. 

Justering av Bilateral HFAD Lift Assembly bredde: 

1. Prøv ut som en Enkel HFAD på pasienten i henhold til Brukerveiledningen.

2. Plasser Enkel-løftebåndet slik at det mediale båndet løper på innsiden av 
benet.

3. Observer posisjonen til det laterale løftebåndet, det skal være på utsiden av 
benet. Om det ikke er plassert rett, marker den ønskede posisjonen for festet
av det laterale løftebåndet på midjebeltet.

4. Ta av HFAD av pasienten.

5. Bruk en stjerneskrutrekker for å løsne skruen, spennbåndet og bussingen fra 
det laterale løftebåndets bærerbånd på beltet. (På enkelte modeller kan man
træ på selve bærerbåndet på beltet. I så fall, gå direkte til pkt. 13.)

6. Løsne neoprendelen fra beltet i nærheten av bærerbåndet.
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7. Sett tilbake bærerbåndet mellom beltet og neoprendelen på markert plass. Båndets myke borrelåsside skal festes mot den harde 
borrelåsen på innsiden av beltet, og den harde borrelåsen på bærerbåndet skal festes mot neoprendelen. Den korte delen av 
bærerbåndet skal være på nederdelen av beltet.

8. Brett den korte delen av bærerbåndet mot framsiden av beltet.

9. Før inn en bussing i forankringshullet i den 
korte delen av bærerbåndet slik at basen på 
bussingen hviler mot utsiden av beltet.

10. Brett den lange delen av bærerbåndet ned over 
den korte delen slik at bussingen også passer i 
hullet i den lange delen av bærerbåndet. 

11. Plasser
spennbåndsfestet
på bussingen.

12. Skru i skruen i 
bussingen og
stram til.

13. Fest igjen neoprendelen mot beltet

Montering av Bilateral HFAD: 

Ved levering av en Dobbel HFAD skal det løftebåndet som er vedlagt umontert i pakken monteres til midjebeltet. Bredden av det 
første båndet (det som er montert ved levering) skal først justeres, for å gi korrekt plass til benets bredde, innen det andre vedlagte 
båndet monteres.Prova ut som en Singel HFAD på patienten enligt Användarinstruktionen. 

1. Placera Prøv ut som en Enkel HFAD på pasienten i henhold til Brukerveiledningen.

2. Plasser Enkel-løftebåndet slik at det mediale båndet løper på innsiden av benet.

3. Observer posisjonen til det laterale løftebåndet, det skal være på utsiden av benet. Om det ikke er plassert 
rett, marker den ønskede posisjonen for festet av det laterale løftebåndet på midjebeltet.

4. Ta av HFAD av pasienten.

5. Bruk en stjerneskrutrekker for å løsne skruen, spennbåndet og bussingen fra det laterale løftebåndets 
bærerbånd på beltet. (På enkelte modeller kan man træ på selve bærerbåndet på beltet. I så fall, gå direkte 
til pkt. 13.)

6. Løsne neoprendelen fra beltet i nærheten av bærerbåndet.

7. Sett tilbake bærerbåndet mellom beltet og neoprendelen på markert plass. Båndets myke borrelåsside skal 
festes mot den harde borrelåsen på innsiden av beltet, og den harde borrelåsen på bærerbåndet skal festes 
mot neoprendelen. Den korte delen av bærerbåndet skal være på nederdelen av beltet.

8. Gjenta trinn 8 - 13 ovenfor for å montere det løftebåndet som ligger løst i forpakningen.

KNEBÅND 
Følger med både Enkel og Dobbel HFAD. 

Knebåndet er et tilbehør som festes på det indre og det ytre løftebåndet, og som hviler rett 

bak kneet (se bildet til høyre). Når det er montert på spennbåndene fungerer det ved å 

endre båndenes dravinkel, noe som hjelper til med å initiere mer knebøy (fleksjon) ved 

gange framover. Det kan også hjelpe til med å minske hyperekstensjon (overstrekking) av 

kneet. Det er spesielt til hjelp når pasienten er stiv i benet på grunn av spastisitet i 

ekstensorene, noe som igjen gjør det vanskeligere for pasienten å bøye kneet av egen kraft. 
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