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Handleiding 
Summit Alpine orthesen

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

De Summit Alpine orthesen zijn verkrijgbaar met 
diverse accessoires.
Kijk op onze website voor ons complete assortiment. 

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

Deze producthandleiding is ook online beschikbaar. 
u kunt deze vinden in de downloadportal op 
summit-benelux.com

technische gegevens

notities

omschrijving specificatie

Goedgekeurd volgens ISO 7176-19: 2008, dummy 102 kg

Gewicht orthese 1,5 tot max.13 kg*

Max. gebruikersgewicht 160 kg

Zitbreedte 226 mm - 650 mm

Zitdiepte Maximaal 630 mm

Rughoogte Maximaal 750 mm 

* afhankelijk van de uitvoering en accessoires



Deze handleiding ontvangt u bij uw nieuwe Summit Alpine Plus, Ac-tive of Curve 

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 orthese is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan extra 

lichaamsondersteuning. Het biedt volledige contourondersteuning waardoor een betere 

rompbalans en meer stabiliteit wordt gecreëerd. 

Door het creëren van de juiste zithouding worden de mogelijkheden van het lichaam optimaal benut 

en kan een deformatie van het lichaam zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast biedt de 

orthese meer comfort en rust tijdens langdurig zitten.

Voorwaarden voor een optimaal gebruik van de Alpine orthese.

• Een Summit Alpine orthese is een individueel aangemeten product en kan daarom alleen door de 

gebruiker zelf gebruikt worden. 

• Alleen bij een juiste afstelling van de rolstoel en orthese zal de Alpine orthese de ondersteuning 

bieden zoals bepaald is door de orthesespecialist van Summit.

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

• De Alpine orthese dient te worden gebruikt op een daarvoor geschikt en deugdelijk onderstel.

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

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

• De Alpine orthese kan zowel binnens- als buitenshuis gebruikt worden.

 
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).

veilig vervoer
Summit Alpine Plus, Ac-tive en Curve orthesen zijn onderworpen aan diverse crashtests volgens 

de ISO 7176-19: 2008 norm. Hieruit blijkt dat de orthese geschikt is om als zitplaats te gebruiken 

in een voertuig. Dit geldt alleen wanneer de orthese op de juiste wijze is gemonteerd met de 

voorgeschreven montagehulpstukken, in combinatie met een rolstoelonderstel dat eveneens is 

goedgekeurd volgens de ISO 7176-19: 2008 norm. Alle goedgekeurde combinaties zijn terug te 

vinden op onze website.

LET OP 

Voor veilig vervoer dient de combinatie van orthese en onderstel als veilig te zijn 

geclassificeerd. Daarnaast dient het onderstel op de voorgeschreven wijze te zijn 

vastgezet in het voertuig. Dit is beschreven in de handleiding van het onderstel.

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. Bij de Alpine Plus is het label aan de binnenzijde 

van het kader (zie afbeelding) aangebracht. Bij de Alpine Ac-tive en 

Curve is het rughout voorzien van het label. Bij de Alpine Ac-tive 

zitorthese is de onderzijde van de zitting voorzien van het label. 

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 van de Alpine Plus is eenvoudig te verwijderen door middel van een gespsluiting. De Alpine 

Ac-tive en Curve zijn voorzien van een rits en in dit geval wordt alleen het voor- en/of bovenpand 

verwijderd. Wanneer de orthese nat is, dient de hoes van de 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:

producthandleiding
Summit Alpine orthese

montage op het onderstel
LET OP

Montage en instellingen mogen alleen gedaan worden door de specialisten 

van Summit of daartoe bevoegd persoon. Neem hiervoor contact op met uw 

hulpmiddelen leverancier.

Monteer, tenzij anders aangegeven, de orthese op het gewenste 

onderstel door middel van 6 boutverbindingen zoals aangegeven 

in de afbeelding. Gebruik hiervoor eventuele bijgeleverde 

montagehulpstukken. 

• Maak bij de montage altijd gebruik van M6 bouten met minimaal 

8.8 kwaliteit.

• Gebruik aan de binnenzijde van het orthesekader altijd een 

carrosseriering M6 x 30 tussen het kader en de moer.

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  zithouding, 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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