
Våre e-karbonføtter
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Blatchford’s e-karbonføtter tilbyr aktive brukere fordelen av å ha en hverdagsprotese med 
høy grad av energiretur som også gjør den godt egnet til ulike sports- og fritidsaktiviteter.

Hver fot er basert på en lett, fleksibel og slitesterk konstruksjon, med delt tåfjær som tilpasser seg underlaget 
og sørger for bedre balanse og økt trygghet i hver skritt. Fotskallet har nå sandaltå for større fleksibilitet ved 
valg av fottøy.

Tilgjengelige alternativer:
• Et VT-element som gir ekstra rotasjon og vertikal støtdemping for å redusere skjærkraften og belastningsgraden 
 ved hylsens kontaktflate. Brukeren kan bevege seg friere, noe som gjør protesen ideell for aktiviteter med mye 
 rotasjonsbevegelser, som for eksempel tennis, golf og fotturer.

• En multiaksial ankel som gir god støtdemping og reduserer belastningen på protesestumpen, for en jevn og 
 komfortabel gange.

Vårt utvalg av e-karbonføtter

*Smal (N) og bred (W) er bare tilgjengelig for størrelsene 25–27 

Eksempel: Elite BladeVT, størrelse 25 venstre, smal, fjærgradering 5, sandaltå, VT.

Produktkode Størrelse Side Bredde* Fjærsett Sandaltå VT-utvalg

EB 25 L N 5 S Mann  Kvinne
VTM1 eller VTF1
VTM2 eller VTF2
VTM3 eller VTF3
VTM4 eller VTF4

Elite BladeVT

Elite BladeVT er designet for å tilby alle fordelene ved 
Elite Blade, men med et ekstra element for rotasjon og 
vertikal støtdemping.

Eksempel: Elite Blade, størrelse 25 venstre, smal, fjærgradering 5, sandaltå.

Produktkode Størrelse Side Bredde* Fjærsett Sandaltå + topphus

EB 25 L N 5 S Adapter

Elite Blade
Den vanntette Elite Blade er en lett, høytytende og 
fleksibel protesefot. Den er designet for å avlede støt fra 
protesestumpen, og er ideell for aktiviteter med høy belastning.
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Produktkode Størrelse Side Bredde* Fjærsett Sandaltå

EL 25 L N 5 S
Eksempel: Elite2, størrelse 25 venstre, smal, fjærgradering 5, sandaltå.

Elite2

Elite 2 er en lett og fleksibel protesefot med uavhengige  
fotfjærer i e-karbon. Denne foten er designet for belastende  
bruk og er ideell for en rekke idretter og fritidsaktiviteter.

Eksempel: EliteVT, størrelse 25 venstre, smal, fjærsett 7, sandaltå, støtfjær 3.

Produktkode Størrelse Side Bredde* Fjærsett Sandaltå Støtfjær

EVT 25 L N 7 S 3

EliteVT

EliteVT kombinerer teknologien i Elite2 med et ekstra 
element for rotasjon og vertikal støtdemping.



Esprit

Eksempel: fotstørrelse 25, venstre, smal, fjærgradering 3, sandaltå.

*Smal (N) og bred (W) er bare tilgjengelig for størrelsene 25–27 

Produktkode Størrelse Side Bredde* Fjærsett Sandaltå

EP 25 L N 3 S

Epirus
Epirus er en multiaksial protesefot med lav profil.  
Den kombinerer et bøyelig biomimetisk ankelledd  
med uavhengige e-karbonfjærer, noe som gir en  
jevn, behagelig gange og meget god energirespons.

Eksempel: fotstørrelse 25, venstre, smal, fjærgradering 3, sandaltå.

Produktkode Størrelse Side Bredde* Fjærsett Sandaltå

ESP 25 L N 3 S

Esprit er en lett og vanntett protesefot med uavhengige 
e-karbonfjærer som gir meget god energirespons. Lav 
profil gjør foten ideell for lengre protesestumper eller når 
ekstra komponenter er nødvendig.
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Eksempel: fotstørrelse 25, venstre, smal, fjærgradering 3, sandaltå, adapter.

Produktkode Størrelse Side Bredde* Fjærsett Sandaltå + topphus

JAV 25 L N 3 S Adapter

Javelin
Javelin er en svært lett protesefot som gir brukeren god 
energirespons ved idrett og aktiviteter som innebærer lav 
til moderat belastning.

Javelin-brukeren Bill ønsket en 
protesefot som kunne gi ham 
bedre stabilitet og redusere 

risikoen for fall på isen. Da han 
fikk prøve Javelin, opplevde 

han at den gav ham den 
stabiliteten og sikkerheten 

han var ute etter. 

“Den er 
fantastisk. Nå 

er det mye lettere 
for meg å dreie på 

bakre fot.”
 

Bill, Javelin-bruker
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