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Underbensproteser  
- för rörlighet i vardagen 
Information till underbensamputerade



Välkommen till Aktiv Ortopedteknik

Att leva utan en förlorad kroppsdel kan ha stor 
inverkan på vardagen. Du kommer att stöta på 
många utmaningar, både i ditt arbete, hemma, 
på fritiden och vid sociala aktiviteter. 

Vi på Aktiv Ortopedteknik finns här för att 
stödja dig genom vardagens utmaningar och 
för att hjälpa dig att uppnå största möjliga 
rörlighet och självständighet.





4  Information till underbensamputerade

Att välja rätt proteslösning

Våra proteser är tekniskt avancerade produkter som 
passar för all form av daglig användning. Med en 
individuellt anpassad protes kommer du att kunna 
fortsätta med din vardagstillvaro och ha ett normalt liv 
- din självständighet på arbetet, i vardagen och 
fritiden är främsta prioritet.

Vad som är viktigt att tänka på är att det inte finns en 
enda protes som är bäst för alla. En protes som kan 
ge tillförlitlig säkerhet för en person skulle samtidigt 
kunna begränsa en annan persons rörlighet. Därför är 
de personliga mötena med vår kunna personal på 
Aktiv Ortopedteknik oumbärliga. 

För att kunna välja ut den optimala protesen för just 
dig är viktigt att ta hänsyn till en rad aspekter, så som:
• Din hälsa
• Din fysiska kondition
• Din stump och hur den ser ut

• Dina personliga mål
• Din bostads- och levnadsmiljö
• Din arbetsmiljö
Utifrån alla dessa faktorer genomförs en individuell 
klinisk analys vid Aktiv Ortopedteknik, vilket i 
slutändan ger dig en optimal protes. 

Vi strävar efter att vara delaktiga i rehabiliterings-
processen så tidigt som möjligt för att planera och 
gemensamt behovsanpassa en förstklassig protes.  
Genom ett nära samarbete med behandlande läkare 
och sjukgymnaster kan vi arbeta utifrån en tydligt 
definierad vårdkedja som ger en jämn och hög 
kvalitet. Varje proteslösning är anpassad efter dina 
individuella behov och krav.

Hos Aktiv Ortopedteknik kan du förlita dig på 
professionellt stöd från ett erfaret rehabiliteringsteam 
och på våra högkvalitativa tjänster.



Produktion

Uppföljning

Rehabilitering 

Utprovning

Protesrekommendation 

Terapi

Bedömning

Kvalitetskontroll

Ortopedingenjören håller 
kontakt med dig

Tillsammans med 
rehabiliteringsteamet 
diskuterar du i vilken 
utsträckning du kan hantera 
protesen.

Här får du lära dig 
hur man hanterar 
protesen på rätt sätt 
i vardagen.

Under utprovningen 
anpassar ortoped-
ingenjören protesen 
efter dina individuella 
behov.

Därefter tillverkas din 
skräddarsydda protes.

Här får du veta vilken protes 
som är mest lämpad för dig 
och vilka personliga mål du 
ska sätta upp.

Därefter genomförs 
behandlingsåtgärder i 
syfte att förbereda dig 
för en protesutprovning.

En personlig intervju och en grundlig 
fysisk undersökning genomförs i 
början av varje utprovning.
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Måttagning/Avgjutning
Ortopedingenjören tar dina 
kroppsmått och vi kopierar 
formen på din kroppsdel med 
hjälp av olika tekniker.
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Testprotes

Innan din färdiga protes kan provas ut måste 
operationssåret läka ordentligt och förberedas för att 
du ska kunna bära en protes. På vårt ortopedtekniska 
center tar din ortopedingenjör eventuellt först fram en 
testprotes. Om det handlar om en uppföljnings-
utprovning kan din ortopedingenjör ta fram en ny 
kontrollhylsa om din nuvarande hylsa inte längre 
passar. Denna tillfälliga protes syftar till att ge dig 
optimal passform för din hylsa. Detta hjälper oss 
dessutom att hitta rätt inriktning, funktion och komfort 
för din nya protesfot.

Din ortopedingenjör kan fortfarande göra nödvändiga 
förändringar under den här perioden och din 
behandlande sjukgymnast kan redan nu börja träna 
med dig så att du i slutändan får den produkt som 

uppfyller dina behov och passar din livsstil. Din 
testprotes används också för att ge oss ytterligare 
information om dina fysiska behov och dina 
livsstilsbehov.



8  Information till underbensamputerade

Färdig protes

Din färdiga protes är oftast uppbyggd av 
modulkomponenter. Den består av en protesfot, 
proteshylsa, adaptrar och röranslutningar.

Fördelen med den här typen av konstruktion är att 
enskilda komponenter kan anpassas efter dina 
individuella förutsättningar och behov.

Den modulära strukturen gör även att vi kan arbeta 
med mindre komponenter med lägre vikt, vilket är en 
stor fördel bland annat för barnproteser.







Proteskomponenter

En underbensprotes består av följande delar:

       Proteshylsa (individuellt anpassad)

       Adapter 

       Röranslutningar

       Protesfot och ev. kosmetik
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Silikonkosmetik

ProtespåtagningFotadapter
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Proteshylsan
Proteshylsan är gränssnittet mellan kroppen och 
själva proteskomponenterna. Det är protesens 
viktigaste del, eftersom den utgör kopplingen mot 
kroppen och därmed påverkar hur bekväm din protes 
känns. Det är därför den alltid är specialtillverkad 
unikt för dig. Först diskuterar du de olika 
hylsalternativen med din ortopedingenjör. Därefter tas 
mått och stumpens form kopieras för att kunna 
tillverka en specialanpassad hylsa. 

Vid produktion av hylsor anpassas valet av material 
efter just dina behov förutsättningar, vilket i sin tur ger 
en hög komfort och funktionalitet, vilket ger bäraren 
komfort och funktionalitet. 

Adaptrar och röranslutningar 
Adaptrar och rör kopplar samman de olika 
proteskomponenterna med varandra. De hjälper till 
att optimera protesens inriktning, vilket i sin tur ger 
dig bättre stabilitet och gång. 

Kosmetiskt överdrag
För att protesen skall se så naturlig ut som möjligt 
kan du välja att använda en så kallad kosmetik, som 
är en del av den färdiga protesen. Här fungerar det 
icke-amputerade benet som modell. Kosmetiken kan 
vara gjord av skum och silikon och kan ha en stor 
likhet med det icke-amputerade benet.
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Protesfoten

Protesfoten är grunden för alla benproteser och 
påverkar starkt om du kan stå på ett säkert och 
bekvämt sätt. Hur den fungerar vid hälisättning, vid 
avrullning och frånskjut från framfoten påverkar i sin 
tur hela ditt rörelsemönster när du går. 

Din ortopedingenjör kommer att se till att protesfoten 
stämmer överens med hela protesystemet och 
uppfyller dina behov. 

Från ett brett utbud av produkter väljer din 
ortopedingenjör en protesfot som ger dig största 
möjliga komfort och som uppfyller de viktigaste 
kriterierna vid gång:

• behaglig hälisättning
• anpassad avrullning
• smidigt frånskjut från framfoten



Protesfoten ska ge en 
behaglig hälisättning så 
att protesen kan stödja 
hela vikten under  
denna fas.

Protesfoten ska ge dig 
stabilitet under belastnings-
fasen så att du känner dig 
säker under denna fas.

Protesfoten ska möjliggöra 
avrullning med väl avvägt 
motstånd över framfoten, så 
att foten ger ett bra stöd och 
frånskjut vid stegavveckling-
en, och framåtpendlingen av 
benet kan påbörjas.
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Proteser för barn

Barn ställer unika krav på proteser: de växer hela 
tiden och har en naturlig vilja att röra på sig. När 
barnet växer är det mycket viktigt att regelbundet 
anpassa protesen till den växande kroppen. En 
barnprotes ska regelbundet bytas ut i takt med att 
kroppen utvecklas, vilket kan säkerställas genom 
återkommande kontroller.

Ett mål för barnproteser är att få barnet att vänja sig 
vid att gå med protesen i ett tidigt skede. Detta är inte 
minst viktigt för att kunna förebygga felställningar och 
ensidig belastning på kroppen. En modern protes blir 
snabbt ett med barnet då den gör att han eller hon  
kan springa, leka, promenera, gå och njuta av friheten 
att vara delaktig i tillvaron. 
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Proteser för vuxna

Du sätter dina egna gränser
Vuxna befinner sig mitt i livet med arbete, idrott, 
vardag, fritid, familj och vänner. Därför är målet för en 
protes att hjälpa dig att leva ett så obehindrat liv som 
möjligt.

Vid sidan av säkerhetsaspekten, som förstås är viktig, 
är fokus för denna protestyp att du ska kunna röra 
dig. Många av proteserna gör att du som användare 
kan gå i olika hastigheter, både på olika underlag och 
i ojämn terräng. Beroende på ditt tillstånd och 
funktionerna hos din protes kan du även förflytta dig 
på ramper och i sluttningar och gå nerför trappor steg 
för steg. Olika lägen gör att du aktivt kan delta i idrott. 
Cykling, skidåkning och inlinesåkning är bara några 
exempel.
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Utprovning för ett säkert resultat

Din säkerhet kommer först
Vi vill att du ska känna tillit till din egen 
rörelseförmåga samtidigt som risken för att falla och 
snubbla ska vara så liten som möjligt. Din protes ska 
vara byggd för att uppnå denna säkerhetsnivå. 

Aktiv Ortopedteknik arbetar tillsammans med dig för 
att fastställa vilka krav du har på protesen. En 
individuell protes tas sedan fram, som är anpassad 
efter dessa behov.



Aktiv Ortopedteknik är en del av ett globalt 
PatientCare-nätverk med över 70 ortopedtekniska 
center världen över. Detta är något vi ser som en stor 
tillgång i vår strävan efter att alltid kunna ge en 
komplett vägledning för våra brukare och patienter, 
genom hela vårdkedjan.

Ottobock Healthcare, vår ägare sedan 20 år, är en av 
världens ledande leverantörer av ortopediska tjänster 
och produkter. Ottobock driver idag ett unikt 
internationellt nätverk av PatientCare-centran och 
erbjuder proteser, ortoser, rullstolar och ortopediska 
skor på över 40 marknader världen över. Utifrån 
begreppet ”Quality for life” har man i över nio 
decennier haft en mission om att hjälpa människor 
att återställa och förbättra sin rörlighet och 
självständighet. 

Denna långtgående tradition av noggrant 
kvalitetsarbete, avancerad teknik och innovativt 
tänkande har idag blivit en naturlig del även för Aktiv 
Ortopedteknik och den verksamhet vi erbjuder.

Att vara en del av ett större kompetensnätverk 
kombinerat med ett starkt lokalt fokus är ett viktigt led 
i att kunna erbjuda marknadens mest beprövade 
helhetslösning. Detta nyttjar vi bl.a. inom: 

• Teknik- och produktutveckling
• Unika samarbeten med medicinsk expertis
• Kunskapsutbyten
• Maximerad tillgänglighet
• Internationella och lokala utbildningsprogram
• Forsknings- och utvecklingsprojekt
• Mätningar och produktionsteknik

En del av Ottobock Clinical Services Network





Proteser är mycket individuella. Vi är glada att kunna 
ge dig råd om just din situation och bistå dig med vår 
erfarenhet, vårt produktkunnande och vår service. 
   Kontakta oss gärna för ett personligt möte. På vår 
hemsida hittar du din närmaste Aktiv Ortopedteknik.

Kontakta oss
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Aktiv Ortopedteknik
Telefon 011 - 21 52 00 │ info@aktivortopedteknik.se │ www.aktivortopedteknik.se




