
Hold tempoet oppe  
med Mini BladeXT 

VANNTETT



For ungdommen går livet stadig videre. Den mest 
krevende brukeren  må ha rett utstyr for å møte 
behovet for en aktiv livsstil, enten det er å gå på 
skolen, tilbringe tid med venner, løpe, sykle eller 
delta i andre idretter.

Mini BladeXT er designet for å 
tilby en komplett løsning, 
herunder enestående 
stabilitet, bakkegrep 
og forbedret 
komfort med 
tå-tilpasset såle 
med godt grep. 
Den C-formede 
skotuppen 
gir optimal 
energirespons.

Mini BladeXT 
tilbys i blendende 
rosa eller elektrisk 
blå. Den er det 
ideelle valget for barn 
og kan være den eneste 
foten de trenger!

Bli med på moroa!

“Jeg kan stå stille, jeg 
kan gå og jeg kan hoppe 
på trampoline. Jeg liker 
den lyse fargen veldig 
godt. Mini BladeXT er  
alt jeg trenger! ” 

Izzy



Optimal energirespons
Den kurveformede skotuppen fungerer 
som en spent fjær for å bidra til 
fremdrift. Fra første steg komprimeres 
og lagres energi i den C-formede 
kurven, så den er klar til å frigjøre energi 
ved neste steg.

Beskyttelse og stabilitet
Den unike tå- og hældesignen gjør at du føler deg  
balansert og sikker når du står, løper eller skifter  
retning. Dette sikrer også støtdemping for  
komfort og beskyttelse i hvert steg.

Sikkerhet og funksjonalitet
En integrert gripesåle bidrar til sikkerhet 
og trygghet under enhver aktivitet. 
Tåtilpasningen forbedrer 
underlagsfunksjonaliteten, 
og gir fleksibilitet og 
økt komfort på ujevnt 
underlag.

“Jeg føler meg mer 
selvsikker. Jeg kan 
løpe raskere og  
være mer aktiv med 
brødrene mine.” 

Cody

Lys og 
fargerik  overflate 
Mini BladeXT tilbys i blendende  
rosa og elektrisk blått, som er attraktivt og morsomt for yngre brukere.

Vanntett
Har du hoppet i sølepytten? Skyll Mini BladeXT med ferskvann etter bruk på skitne 
steder og/eller utsatt for salt eller klorvann. 

Lett og sterk
Den lette konstruksjonen holder deg ikke tilbake. Mini BladeXT er laget av e-karbon 
som gjør den sterk, men samtidig fleksibel og brukervennlig. 



Tilpassing
Mini BladeXT tilbys i myk, middels og fast fjæringsgrad, og er egnet for brukere som veier opptil 60 kg. 
A/P-forskyvningspyramideforbindelsen gjør personlig tilpasning mulig. Den som ønsker en stivere hæl 
kan velge en hælkile. Mini BladeXT kan utstyres med minipyramideadapteren for kvinner, som tilbys i 
25mm eller 30mm størrelse. Det gjør at den kan skreddersys til de valgte systemkomponentene.

Spesifikasjon
Brukervekt:  20-60kg
Amputeringsnivå:  alle
Aktivitetsnivå:  3-4
Fjæringsgrad:  1-3
Komponentvekt:  450g (inkludert minipyramiden for herrer)
Konstruksjonshøyde:  168mm
Fargevalg:  Blendende rosa (R) og elektrisk blått (B)
Garanti:  12 måneder (gjelder ikke for malte  
  flater eller sålebelegg)
 

Adaptere
Minipyramide for herrer (med fot): 189627

Minipyramide for kvinner, 25mm  
slangeklemmeadapter: 189526

inipyramide for kvinner, 30mm  
slangeklemmeadapter: 189727

Reservepakke for hælfjæring
• 1 (myk) – 539084SS
• 2 (middels) – 539084MS
• 3 (fast) – 539084FS

Og for store barn...
Moroa er ikke over når du har vokst fra Mini BladeXT. Voksenutgaven 
BladeXT er neste trinn på reisen. Den tilbys med 9 fjæringsgrader og er 
egnet for brukere opp til 166kg.

Naturlig bevegelse
Nå du overfører vekten din til Mini BladeXT, komprimeres hælfjæren slik at den absorberer støt for bedre komfort og stabilitet 
under tidlig bevegelsesfaser. Dette sikrer en jevn rullefase og sømløs spenning av tåfjæren, som består av e-karbon. I de 
siste bevegelsesfasene frigjøres den lagrede energien som fremdrift over i neste steg. Sluttresultatet er en mer balansert, 
symmetrisk og energieffektiv gangart.

Egenskaper
• Doble tå- og hælfjær
• Split-tå design 
• Gripesåle 
• Stivhetskile på hælen  
• Vanntett
• Reservepakke for hælfjæren 
• Minipyramide for herrer, med 30mm forskyvning og rotasjon  

VANNTETT

Bestillingsforslag
MBXTA B 3 SM
 Blå Fjæringsvalg

Ordre-eksempel: Mini 
BladeXT, Farge Blå, 
Fjæringsalternativ 3

  Brukervekt
   20-35 36-50 51-60 kg
   44-77 78-110 111-132 lbs

 4  1 2 3
   Myk Middels Fast 
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Fjæring for  
tå og hæl

Bygghøyde

168mm
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An annual visual inspection is recommended. Check for visual defects that may affect proper function.  
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