
Klittenband op de 

zitting: plaats het 

schuimdeel tegen 

het ruggedeelte van 

het kader. Laat het 

schuimdeel hierlangs 

naar beneden zakken. 

Controleer of het 

schuimdeel overal het 

ruggedeelte raakt.

Zorg dat de bekleding van het ruggedeelte netjes binnen de zijwangen valt.

Het schuimdeel steekt 

altijd 2 à 3 centimeter 

uit aan de voorzijde

De bovenzijde van 

het schuimdeel moet 

aansluiten op het kader

Klittenband op de 

rugleuning: plaats 

het schuimdeel op 

de zitting en schuif 

het via de zitting 

naar achteren. 

Controleer of het 

schuimdeel overal het 

ruggedeelte raakt. 

Het klittenband op de
zitting moet overeenkomen met dat op de hoes.

revalidatietechniek

Alpine Plus

summit-benelux.comorthesen

Handleiding 
orthesebekleding wisselen

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

Deze handleiding is ook online beschikbaar. 
u kunt deze vinden in de downloadportal op 
summit-benelux.com
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stap 4                                                              aandachtspunten
Plaat het schuimdeel terug in het aluminium kader



Maak de kunststof sluiting aan de 

onderzijde van het schuimdeel los. Indien 

het bekleding met een rits betreft, dient 

deze helemaal open geritst te worden.

Haal de bekleding eerst los aan de 

bovenzijde van het schuimdeel en trek 

het vervolgens naar beneden. Doe dit met 

beleid zodat het schuim niet scheurt.

Doe de bekleding eerst over de voorkant 

van de zitting. Zorg dat de bekleding hier 

goed zit, anders geeft dit problemen bij de 

volgende stap.

Trek de bekleding over de bovenzijde van 

de orthese en zorg dat de het goed over de 

zijkanten valt. Trek de banden goed aan en 

sluit de klikgesp of rits.

Deze handleiding ontvangt u bij uw nieuwe Summit Alpine Plus en is bedoeld voor 

u als gebruiker en/of uw verzorgende. Lees voor dat u de orthesebekleding gaat 

vervangen deze handleiding aandachtig door en volg de adviezen op. 

Dit document bevat informatie die betrekking heeft op het wisselen van de bekleding en het 

terugplaatsen van het schuim in het kader. Dit is zeer belangrijk, want het niet juist uitvoeren 

van de stappen kan een nadelige invloed hebben op de zithouding. De bekleding is op maat 

gemaakt en past maar op één manier om het schuimdeel.

Neem bij vragen contact op met Summit Revalidatietechniek.

Houd de volgende wasvoorschriften in acht:

stap 1 
Haal de orthese uit het aluminium kader

stap 2
Haal de bekleding van het schuimdeel

stap 3
Doe de bekleding om het schuimdeel

handleiding
orthesebekleding wisselen

Pak de onderzijde van het zitgedeelte vast 

en kantel het schuim naar voren. Zo komt 

het klittenband los en kan het schuimdeel 

uit het aluminium kader gehaald worden.

Trek de bovenzijde van het schuimdeel iets 

naar voren, zodat er een hand tussen het 

schuim en het aluminium kader kan.


