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Deze handleiding ontvangt u bij uw nieuwe Summit Alpine Snoozzze orthese en 

is bedoeld voor u als gebruiker en/of uw verzorgende. Lees voor een optimaal en 

veilig gebruik van uw orthese deze handleiding aandachtig door en volg de adviezen 

op.

gebruik
Een Summit Alpine Snoozzze orthese is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan 

extra lichaamsondersteuning tijdens het liggen en/of slapen. Het biedt volledige of partiële 

contourondersteuning waardoor meer stabiliteit wordt gecreëerd. Daarnaast biedt de orthese 

meer comfort en rust tijdens langdurig liggen.

Voorwaarden voor een optimaal gebruik van de Alpine orthese.

• Een Summit Alpine Snoozzze orthese is een individueel aangemeten product en kan daarom 

alleen door de gebruiker zelf gebruikt worden. 

• Alleen bij een juiste afstelling van het bed en orthese zal de orthese de ondersteuning bieden 

zoals bepaald door de orthesespecialist van Summit.

• De Alpine Snoozzze wordt gebruikt door gebruikers die niet zwaarder zijn dan 160 kg.

• De Alpine orthese is niet bedoeld voor gebruik in extreem natte omstandigheden, bijvoorbeeld 

onder de douche. Hiervoor kan een speciale douche orthese worden gebruikt. 

 
LET OP

wanneer de orthese blootgesteld wordt aan warmtebronnen of 

direct zonlicht, kan de temperatuur van de bekleding sterk oplopen. 

Dit is met name het geval bij donkere bekleding.

veiligheid
• De Alpine orthesen van Summit zijn getest op brandveiligheid volgens de norm NEN-EN-ISO 

7176-16 Hieruit blijkt dat alle gangbare combinaties van materialen voldoen. 

• De orthesen zijn voorzien van een CE conformiteitsverklaring en voldoen aan de essentiële eisen 

van verordering (EU) 2017/745 (MDR).

identificatielabel
Uw Alpine orthese is geheel persoonlijk voor u op maat gemaakt. Het product is daarom voorzien 

van een uniek nummer dat vermeld staat op het label aan de rechter zijkant  van de orthese. Hierop 

staat naast dit nummer, ook uw naam, productiedatum en type orthese vermeld.

reiniging
 Het is aan te raden de Alpine orthese wekelijks af te nemen met een vochtige doek. 

De hoes is eenvoudig af te nemen door midddel van de klepsluiting aan de onderzijde van de 

orthese en kan in de wasmachine gewassen worden. Wanneer de orthese nat is, dient de hoes 

van het schuimdeel gehaald te worden om te drogen. De bekledingshoes kan met een 30 graden 

wolwas programma gewassen worden. Bij het wassen van de hoes dienen verder de volgende 

wasvoorschriften in acht genomen te worden:    

garantie
De garantietermijn voor fouten en defecten in productie, constructie en materialen geldt 24 

maanden. De periode waarin het product wordt uitgeprobeerd (pasfase) geldt een garantie op de 

gemaakte/gecreëerde  lighouding, deze vervalt na de levering van het product. 

De volgende zaken zijn uitgesloten van garantie:

• Normale slijtage. 

• Groei, wijziging van het lichaamsgewicht en overige lichaamsveranderingen  (deformatie).

• Wijzigingen in gebruik van medicatie en voeding.

aanpassingen en revisie
Het is mogelijk om een aanpassing of revisie uit te voeren aan uw orthese. Dergelijke aanpassingen 

aan uw orthese kunnen alleen uitgevoerd worden door een specialist van Summit. Neem hiervoor 

contact op met uw hulpmiddelen leverancier.

• Voor reparatie van de orthese dient u contact op te nemen met de hulpmiddelen leverancier. 

De hulpmiddelen leverancier zal vervolgens beslissen hoe de reparatie uitgevoerd zal worden. 

• Onderdelen van de orthese of de bijbehorende accessoires kunnen worden vervangen. Neem 

hiervoor contact op met uw hulpmiddelen leverancier.

• Het is niet toegestaan zelf reparaties of aanpassingen uit te voeren aan uw orthese. In dit geval 

vervalt de garantie op de orthese.
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positioneringsproducten
Om de gewenste lighouding te realiseren of te optimaliseren kan er gebruik gemaakt worden van 

Summit positioneringsproducten. De positoneringsproducten die ontwikkeld zijn voor de Alpine 

Snoozzze bestaan uit nylon banden met klittenband en losse pads. De banden zijn op lengte in te 

stellen en bepalen de mate van bewegingsvrijheid van de gebruiker. De losse pads zorgen voor meer 

comfort op de plekken waar de gebruiker in contact komt met de banden.

richtlijnen voor het afstellen 
Controleer of de ligorthese doorvoeren heeft naar de onderkant van de orthese. Indien van 

toepassing, leidt de nylon banden door de doorvoer en laat ze samenkomen bij de meegeleverde 

klepsluiting. Zorg dat de nylonbanden op de gewenste positie aansluiten, maar niet te strak zitten.

Sluit vervolgens de klepsluiting om de lengte van de nylon banden te borgen. Om de druk van 

de nylon banden te verminderen, kan ervoor gekozen worden om de bijgeleverde pads op het 

contactvlak te plaatsen.
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