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Summit Alpine orthese
De Summit Alpine orthese is een individueel aangemeten,

De orthesen worden aangemeten door uitsluitend

contour ondersteunend product. Met haar unieke

gekwalificeerd en zeer ervaren professionals van Summit.

eigenschappen wordt het lichaam in zijn geheel

Bovendien stelt de orthese de cliënt in staat een optimale

ondersteund bij een houdingsafwijking. Ter voorkoming van

positie te verkrijgen die voldoet aan de therapeutische en

(verdere) deformatie van het lichaam wordt een optimale

medische criteria.

zithouding gecreëerd voor de gebruiker. De belangrijkste
kenmerken van de Summit Alpine orthese is het bieden

Ons assortiment Alpine orthesen bestaat uit;

van comfort, een goede zitbalans en rompstabiliteit.

• Alpine orthese
• Alpine zitorthese

Hiervoor maken wij gebruik van een eigen ontwikkelde

• Alpine rugorthese

en zeer nauwkeurige afdruktechniek, zodat het

• Alpine ligorthese

eindproduct identiek is aan de maatname. Elke orthese
wordt vervaardigd uit eigen ontwikkeld zachtschuim.
Hierdoor is de orthese compact, licht in gewicht en
opnieuw te modelleren als zich groei of andere lichamelijke
ontwikkelingen voordoen.

Hoewel aan deze brochure de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

unieke eigenschappen

schuim
Eigen ontwikkeld schuim, polyurethaan op waterbasis, waarbij geen
vormverlies optreed. Door de densiteit van dit schuim zijn wij in staat
een esthetische orthese met een slanke vormgeving te produceren.

afneembare hoezen
Deze zijn verwisselbaar en wasbaar. Ook kunnen op deze manier
eenvoudig revisies uitgevoerd worden.

groeilaag
Verlenging van de levensduur van de orthese bij groei.

toepassingen

electrische rolstoel

actieve rolstoel

passieve rolstoel

kinder rolstoel

uniek productieprocedé!

Een orthese is een
maatwerkproduct
Door de ontwikkeling van onze reproductie technologie

•

en milieuvriendelijker.
•

Tijdens ons productieproces ontstaat geen restafval.

•

Het consistente schuim geeft een goede gelijkmatige
drukverdeling die de juiste ondersteuning blijft geven.

en ons inject molding procedé is het productieproces
volledig gewaarborgd. Middels deze technologie zijn wij
in staat zeer nauwkeurige pasvormen te creëren.

Watergedragen schuim is brandvertragend

•

Een duurzaam product dat zijn kwaliteit jarenlang behoudt.

•

Door het specifieke schuim treedt zelfs op langere termijn
geen vormverlies op.

De orthesen produceren wij met een eigen ontwikkeld

•

esthetische orthese met een slanke vormgeving te produceren .

schuim, polyurethaan op waterbasis. Dit geheel wordt
geplaatst in een aluminium basisframe dat eenvoudig

•

Reproductie Technologie. Hetgeen wat aangemeten wordt is
identiek aan het eindproduct.

op iedere rolstoel te monteren is.
•

Inject molding ortheseproductie is een
eigen ontwikkeld proces. In dit proces
gebruiken wij ons unieke schuim.
Dit heeft vele voordelen ten behoeve
van het eindproduct, de Alpine orthese:

Door de densiteit van het schuim zijn wij in staat een

Toepassing groeilaag, voor verlenging van de levensduur van
de orthese bij groei.

•

Onze orthese is een maatwerkoplossing, maar is te allen tijde
corrigeerbaar.

Het gevolg is een langere levensduur van het product. Dit
betekent minder vaak vervanging van de voorziening.

kenmerken

stofkeuze
Er is een ruime keuze in afwerking van het eindproduct. Bepaal
zelf het type en de kleur van de stoff ering. Wij hebben specifieke
stoff en met elk een eigen functie, van vochtregulerend tot
incontinentiebestendig.

accessoires
Summit maakt indien gewenst de orthese compleet met behulp
van accessoires, zoals werkbladen, armleggers, hoofdsteunen
en positioneringsproducten. Tevens bestaat de mogelijkheid
accessoires op maat te maken.

bevestigingssystemen
Onze orthesen kunnen op ieder onderstel gemonteerd
worden. Daarnaast hebben wij voor de meest voorkomende
rolstoelen standaard bevestigingssystemen ontwikkeld.

duurzaam
Onze producten worden vervaardigd met milieuvriendelijke,
recyclebare en kwalitatieve grondstoff en wat een langere
levensduur tot gevolg heeft . Deze eigenschappen dragen bij
aan een duurzame Alpine orthese.

Summit Revalidatietechniek

Summit heeft ruim twintig jaar ervaring in
de revalidatiebranche en is expert op het
gebied van orthesen, producten op maat
die het lichaam volledig ondersteunen.

De orthese van Summit is het resultaat van een
zelfontwikkeld productieproces, waardoor wij in staat
zijn exact de vorm te reproduceren van de afdruk die bij
het aanmeten wordt gemaakt. Dankzij het gebruik van
een hoogwaardige eigen ontwikkelde schuimsoort blijft

Wij streven naar perfecte oplossingen, waarbij

de kwaliteit van de ondersteuning jarenlang behouden.

innovatie het sleutelbegrip is. Niet voor niets hebben
wij de afgelopen jaren ons assortiment steeds verder

Afhankelijk van de behoefte maakt Summit de

uitgebreid met zowel maatwerk- als gestandaardiseerde

voorziening compleet met behulp van accessoires,

modulaire systemen.

zoals werkbladen, armleggen, hoofdsteunen en
positioneringsproducten.

Met onze productgroepen hebben wij een compleet
assortiment aan ondersteuningsproducten, zodat wij bij

Door onze bewuste focus worden de producten en

ieder zitprobleem, hoe complex ook, een oplossing kunnen

processen continu doorontwikkeld en streven we naar

bieden. Summit is een landelijk opererend en onafhankelijk

perfectie in ons vakgebied. Summit specialiseert zich in

bedrijf. Met onze ervaring, kennis en expertise is een uniek

zitten en positioneren, dit is onze focus en hierin bieden

procedé van maatwerk tot stand gekomen.

wij unieke oplossingen.

productgroepen

•

Alpine orthese

•

Tarta rugsystemen

• Alpine zitorthese

•

Nxt rugsystemen

• Alpine rugorthese

•

Nxt zitkussens

• Alpine ligorthese

•

Borstpositioneringsvesten

•

Hoofdsteunen

•

Heuppositioneringsgordels

•

Armleggers

•

Zitbroeken

•

Werkbladen

•

Enkelpositionering

•

Voet- en kuitondersteuning

•

Polspositionering

•

Maatwerk
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