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Instruktioner för användning 

 

X-tension är utformad för att motstå eller stoppa dorsiflexion med ankle-fotortoser.. 

X-tension is designed to resist or stop dorsiflexion.  

 

 

                                                Mounting holes                                      SNAPstop window 

  

 

1) I Om din ortos kräver ett stopp ska du sagittalt rikta in din AFO innan du installerar X-tension. 

(SNAPstop är det enda fotsuleböjningsstoppet som passar X-tension geometrin) 

If your orthosis requires a stop, sagittally align your AFO before installing X-tension. (SNAPstop is the only plantar 

flexion stop that fits the X-tension geometry) 

2) Placera X-spänningsbandet på den bakre delen av AFO med SNAPstop-fönstret direkt ovanför 

SNAPstop. (Om SNAPstop inte används ska du placera botten av SNAPstop-fönstret i nivå med 

fotledens axel) 

Position the X-tension band on the posterior aspect of the AFO with the SNAPstop Window directly over the 

SNAPstop. (If SNAPstop is not used, position the bottom of the SNAPstop Window level with the axis of the ankle 

joint). 

3) Markera platserna för de två nedre monteringshålen på plasten med en blyertspenna eller med en 

het eldgaffel. 

Mark the location of the two lower mounting holes on the plastic with a marking pencil or with hot poker.  

4) Borra ett hål på 3 mm (1/8 tum) vid de markerade punkterna. 

Drill a 3 mm hole  (1/8”) hole at the marked points.  

5) Fäst det nedre bandet med tubulär -nitar (för dynamisk X-tension) eller kopparnitar (för statisk X-

tension) 

Secure the lower band with Speedy rivets (for Dynamic X-tension) or copper rivets (for Static X-tension).  

6) När de två undre hålen är säkrade ska du sträcka X-tensionsbandet över AFO och markera de två 

övre monteringshålen. 

Once the two bottom holes are secured, stretch the X-tension band over the AFO and mark the two upper 

mounting holes. 

7) Borra ett hål på 3 mm (1/8 tum) vid de markerade punkterna.  För att öka spänningen i X-

tensionsbandet ska du borra dina hål något uppåt och ut från dina märken. 

Drill a 3 mm (1/8”) hole at the marked points. To increase tension in the X-tension band, drill your holes slightly up 

and out from your marks.  
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8) Ska du sträcka X-tensionsbandet något (om Dynamic) och rikta in monteringshålen. Fäst det övre 

bandet med tubulär nitar (för dynamisk X-tension) eller kopparnitar (för statisk X-tension). 

Stretch the X-tension band slightly (if Dynamic) and align the holes. Secure the upper band with Speedy rivets (for 

Dynamic X-tension) or copper rivets (for Static X-tension). 

 

 

 

 

 

 

 

Denna produkt får endast användas för sitt avsedda ändamål och bör tillverkas under ledning av en 

certifierad ortotist enligt de medföljande instruktionerna  

This product should only be used for its intended purpose and should be fabricated under  

the guidance of a certified Orthotist per the provided instructions. 

 

 

 

 

 

 

 

Manufactured by LaunchPad O&P 

2545 Chicago Ave, Suite 507, Minneapolis, MN 55404 USA 

Authorized Representative EU: 

Dirame Ortho, ASSESTEENWEG 27-29, B-1740 TERNAT, Belgium 
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