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Hip Flexion Assist Device 
Utprovarinstruktioner 

Patienten måste ta av Hip Flexion Assist Device (HFAD) innan justering kan utföras. 

Justering av Singel HFAD Lift Assembly vidd/bredd: 

Justering av avståndet mellan lyftbanden. Bredden mellan lyftbanden kan justeras för 

att anpassas till varierande benbredder. 

1. Prova ut en Singel HFAD på patienten enligt Användarinstruktionen. 

2. Placera lyftbanden så att det mediala bandet löper på insidan av benet. 

3. Observera positionen av det laterala lyftbandet, det skall löpa på utsidan av benet. 
Om det inte ligger rätt, markera ut den önskade positionen för fästet av det laterala lyftbandet 
på midjebältet. 

4. Tag av HFAD från patienten. 

5. Använd en skruvmejsel (stjärna) för att lossa skruven på det laterala fästet. 

6. Ta bort fästet från bussningen. 

7. Separera neoprenedelen från bältet i närheten av bältets förankringshål. 

8. Ta bort bussningen från undersidan av bältet. 

9. Sätt tillbaka bussningen i förankringshålet närmast den önskade (markerade) platsen på 
bältet. 

10. Placera det laterala lyftbandets fäste tillbaka i bussningen. 

11. Skruva i skruven i bussningen och spänn. 

12. Sätt tillbaka neoprenedelen på bältet. 

Justering av Bilateral HFAD Lift Assembly vidd/bredd: 

1. Prova ut som en Singel HFAD på patienten enligt Användarinstruktionen. 

2. Placera Singel-lyftbandet så att det mediala bandet löper på insidan av benet. 

3. Observera positionen av det laterala lyftbandet, det skall löpa på utsidan av 

benet. Om det inte ligger rätt, markera ut den önskade positionen för fästet av 

det laterala lyftbandet på midjebältet.

4. Tag av HFAD från patienten. 

5. Använd en skruvmejsel (stjärna) för att lossa skruven, spännbandet och

bussningen från det laterala lyftbandets bärarband på bältet. (På vissa modeller

går det även att dra på själva bärar-bandet mot bältet. I så fall gå direkt till

punkt 13).

6. Separera neoprenedelen från bältet i närheten av bärarbandet. 

Fäste för 
lateralt lyftband 

Bredd 
mellan 
lyftband 
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7. Sätt tillbaka bärarbandet mellan bältet och neoprenedelen på utmarkerad plats. Bandets mjuka velcro sida skall fästas mot det hårda 
kardborrebandet på insidan av bältet och det hårda kardborrebandet på bärarbandet skall fästas mot neoprenedelen. Den korta delen
av bärarbandet skall befinna sig på nederdelen av bältet.

8. Vik den korta delen av bärarbandet mot framsidan av bältet. 

13. Fäst åter neoprenedelen mot bältet. 

Montering av Bilateral HFAD: 

Vid leverans av en Dubbel HFAD skall det lyftband som medföljer omonterat i förpackningen monteras till 
midjebältet. Bredden av det första bandet (det som är monterat vid leveransen) skall först justeras, för att ge plats 
för benbredden, innan det andra medföljande bandet monteras 

1. Prova ut som en Singel HFAD på patienten enligt Användarinstruktionen. 

2. Placera Singel-lyftbandet så att det mediala bandet löper på insidan av benet. 

3. Observera positionen av det laterala lyftbandet, det skall löpa på utsidan av benet. Om det inte ligger rätt, 
markera ut den önskade positionen för fästet av det laterala lyftbandet på midjebältet.

4. Tag av HFAD från patienten. 
5. Använd en skruvmejsel (stjärna) för att lossa skruven, spännbandet och bussningen från det laterala lyftbandets 

bärarband på bältet.

6. Separera neoprenedelen från bältet i närheten av bärarbandet. 

7. Sätt tillbaka bärarbandet mellan bältet och neoprenedelen på utmarkerad plats. Bandets mjuka velcro sida skall 
fästas mot det hårda kardborrebandet på insidan av bältet och det hårda kardborrebandet på bärarbandet skall 
fästas mot neoprenedelen. Den korta delen av bärarbandet skall befinna sig på nederdelen av bältet.
Upprepa steg 8-13 ovan för att montera det lyftband som ligger löst i förpackningen

KNÄBAND 
Medföljer både Singel och Dubbel HFAD. 

Knäbandet är ett tillbehör som fästs på det inre och yttre lyftbandet och som vilar direkt bakom knäet 
(se bilden till höger). När det är monterat på spännbanden fungerar det genom att ändra bandens 
dragvinkel, vilket hjälper till att initiera mer knäböj (flexion) vid gång framåt. Det kan också hjälpa till att 
minska hyperextension (översträckning) av knäet. Det är speciellt till hjälp när patienten är stel i benet 

på grund av spasticitet i extensorerna vilket försvårar för patienten att böja sitt knä av egen kraft.  

9. För in en bussningen i förankringshålet i 

den korta delen av bärarbandet så att

basen av bussningen vilar mot utsidan av 

bältet.

10. Vik den långa delen av bärarbandet ner
över den korta delen så att bussningen även

passar genom hålet i den långa delen av
bärarbandet.

11. Placera
spännbandsfästet på 
bussningen. 

12. Sätt i skruven i 
bussningen och spänn. 
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