
Summit Benelux B.V.
Hamburgweg 10A
7418 ES Deventer

revalidatietechniek

Handleiding 
hoofdsteunen

summit-benelux.compositionering
Kijk voor ons totale 
aanbod en meer op:
summit-benelux.com

De Summit positioneringsproducten zijn verkrijgbaar 
in verschillende uitvoeringen en typen.
Kijk op onze website ons complete assortiment. 

flexibiliteit & maatwerk
Door onze werkwijze zijn wij in staat om snel en adequaat te reageren op 

de vraag van onze klant. Ook spoedleveringen zijn hierdoor geen probleem. 

Daarnaast kunnen wij ook altijd maatwerk leveren. Dit kan zelfs al binnen 5 

werkdagen bij u geleverd worden.

snelle leveringen
Alle Summit producten worden rechtstreeks vanaf het magazijn in Deventer 

geleverd. Wij hebben vrijwel alle producten op voorraad waardoor de producten 

meestal de volgende dag al in huis zijn.

meer dan 25 jaar expertise
Met een jarenlange ervaring op het gebied van zitten en positioneren heeft 

Summit de juiste expertise in huis om een goed passend product te leveren 

dat aansluit bij de behoeften van de gebruiker. Daarnaast kunnen onze klanten, 

indien gewenst, natuurlijk altijd gebruik maken van onze epertise.

persoonlijke service
Of het nou voor, tijdens of na de aankoop is, bij Summit kunt u altijd rekenen 

op onze persoonlijke service en nazorg. Wij geven indien gewenst advies, maar 

ook als een product niet goed bevalt zijn wij natuurlijk altijd bereikbaar om de 

een goede oplossing te kunnen bieden.

made in Deventer
De volledige productie van de positioneringsproducten vindt plaats bij Summit 

in Deventer. Zo houden we optimaal grip op elk product voordat het de deur uit 

gaan. Daarnaast zij wij hierdoor in staat om zelf een gezonde en aangename 

werkomgeving te creeren.



Lees om gevaren en ongelukken te voorkomen deze handleiding aandachtig door en volg de adviezen op.

waarschuwing
Dit product is niet geschikt als veiligheidsgordel bij transport in voertuigen.

toepassingen
De flexibele positioneringsproducten van Summit Revalidatietechniek zijn speciaal ontwikkeld voor 

kinderen en volwassenen met weinig tot geen rompstabiliteit, een lage spierspanning en epileptici. De 

elasticiteit van het materiaal laat bewegingen enigszins toe, maar geeft tegelijkertijd een functionele 

fixatie en steun aan het lichaam. De mate van bewegingsvrijheid kan gevarieerd worden door het strakker 

of losser spannen van de fixatiebanden.

De positioneringsproducten zijn gemaakt van een ventilerende stof aan de achterzijde, een elastische 

neopreen kern en een brandwerende stof aan de voorzijde. Door de professionele afwerking, de nylon 

banden en onzichtbare sluitingen blijft het product zeer gebruiksvriendelijk. Summit biedt hiermee een 

passend positioneringsproduct dat voldoet aan alle eisen van functie, draagcomfort en uiterlijk. De 

duurzaamheid van de materialen garanderen een lange levensduur.

richtlijnen voor het afstellen
Borst positionering

De neopreen schouderdelen van de borstpositionering moeten tot over de schouders vallen en horizontaal 

naar achter lopen, zodat de nylon fixatiebanden en sluitingen niet op de schouders rusten. Het midden van  

de borstpositionering moet samenvallen met het onderste deel van het borstbeen (sternum).

Door middel van de klepsluitingen kunnen de nylon fixatiebanden eenvoudig worden afgesteld.

Heup positionering

Door middel van de klepsluitingen worden de heupgordels bevestigd op het basisframe van de 

zitvoorziening. De lengte kan hiermee eenvoudig worden afgesteld. De gordel dient over de bovenbenen 

onder een hoek van +/- 90 graden naar beneden toe worden geleid. 

handleiding
positioneringsproducten

wasvoorschriften zitbroeken

Controleer of het zitgedeelte van de orthese een doorvoer heeft naar de achterkant van de rolstoel. 

Indien van toepassing, leidt de onderste banden door de doorvoer en monteer deze met de meegeleverde 

klepsluiting direct achter de doorvoer. De neopreen heupbanden dienen tot over de bekkenkam te worden 

geleid. Zorg ervoor dat er geen ruimte ontstaat de heupen en de zitorthese, dit voorkomt onderuitzakken 

van de belanghebbende. Let op dat de sluiting niet drukt op het lichaam.

 

wetgeving
Buiten de artikelen die individueel op maat vervaardigd worden, Voldoen alle positioneringsproducten van 

Summit Revalidatietechniek aan de CE-normering en de verordening (EU) 2017/745.

 

montage
Montage en instellingen mogen alleen gedaan worden door daartoe bevoegd persoon. Gebruik dit product 

alleen op verwijzing van en door bevoegd en bekwaam persoon.

1 Contoleer of het juiste product is geleverd.

2  Bepaal de positie voor de klepsluitingen op iedere zijkant. Bepaal daarna de positie voor de klepsluitingen 

aan de achterzijde van de stoel. Deze kunnen doormiddel van de meegeleverde popnagels gemonteerd 

worden op het Summit basisframe van de zitvoorziening. Ook kunnen deze vastgeschroefd worden op 

de bevestigingspunten van de rolstoel. Let op: niet alle stoelen hebben bevestigingspunten, gebruik 

indien nodig buisbevestigingen waarop de klepsluitingen bevestigd kunnen worden. Montage dient te 

geschieden door daarvoor bevoegd persoon. Bevestig de klepsluitingen met het juiste gereedschap en 

bevestigingsmateriaal.

3  Voer de nylon fixatiebanden door de klepsluitingen en stel deze op de juiste manier af (zie richtlijnen 

voor het afstellen).  Het positioneringsproduct mag de persoon niet naar beneden trekken en vermijd 

oncomfortabele druk. 

4  Gebruik bandhouders om de baneindes op te bergen. Zorg dat de nylon fixatiebanden buiten bereik 

blijven van bewegende en draaiende delen van de rolstoel.

5  Controleer regelmatig het product op slijtage. Controleer dagelijks de bevestiging en de spanning op de 

nylon fixatiebanden.


