revalidatietechniek

partner
in ontzorging

productoverzicht
nxt rugsystemen
De NXT Seating Series bestaat uit een reeks modulaire rugsystemen gecombineerd met een aantal contourkussens welke aansluiten
bij de behoeften van verschillende gebruikersgroepen. Samen biedt dit een effectieve posturale ondersteuning en zorgt zo voor een
optimale combinatie van mobiliteit, activiteit en functioneren. Het NXT rugsystemen assortiment bestaat uit verschillende modellen
voor diverse ondersteuningsoplossingen, zoals thoracale, lumbale en bekkenondersteuning.

nxt FHP rug
Laag laterale ondersteuning voor meer stabiliteit in de bekken. Wordt met name
toegepast bij gebruikers met voldoende rompstabiliteit. Leverbaar met in diepte
verstelbare laterale ondersteuning.

nxt FHT rug
Hoog laterale/thoracale ondersteuning i.c.m. een goede positionering van het bekken.
Wordt met name toegepast bij gebruikers met behoefte aan meer rompondersteuning.
Leverbaar met in diepte verstelbare laterale ondersteuning.

nxt FHT Carbon rug
De carbon uitvoering van de nxt FHT rug, biedt dezelfde hoog laterale ondersteuning.
Mate name geschikt voor actieve gebruikers waarbij het totale gewicht van de stoel zo
laag mogelijk gehouden dient te worden. Leverbaar met in diepte verstelbare laterale
ondersteuning.

nxt HA rug
In hoogte verstelbaar rugsysteem met een rugschaal bestaande uit twee delen. Hiermee
is exact de gewenste hoogte van rompondersteuning in te stellen. Leverbaar met in
diepte verstelbare laterale ondersteuning.

summit-benelux.com

revalidatietechniek

partner
in ontzorging

productoverzicht
nxt rugsystemen
nxt Armadillo rug
Multi-instelbaar rugsysteem bestaande uit drie afzonderlijk instelbare delen waardoor
een optimale aansluiting gecreëerd kan worden met de vorm van de wervelkolom. O.a.
geschikt voor het ondersteunen van een kyfotische/lordose houding. Ook leverbaar
i.c.m. Vicair ondersteuning.

nxt Armadillo Vicair rug
Het multi-instelbare Armadillo rugsysteem gecombineerd met een Vicair rugkussen.
Door de verschillende segmenten gevuld met SmartCells is een instelbare drukverdeling
mogelijk en worden drukplekken voorkomen.

summit-benelux.com

partner
in ontzorging

revalidatietechniek

orderformulier
nxt FHP rug

Factuuradres:

Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)

Laag laterale ondersteuning voor meer stabiliteit in het bekken. Leverbaar
met in diepte verstelbare laterale ondersteuning. Wordt met name
toegepast bij gebruikers met voldoende rompstabiliteit.

Ordernummer:

Datum:

Referentie:

stel het product samen
stap 1 bepaal de gewenste contourdiepte

basissamenstelling (basis code: N)
8 cm

Bepaal de benodigde mate van ondersteuning
en kies de gewenste contourdiepte.
gebruik de bijbehorende code in het artikelnummer.
AC = Active contour (8 cm)
PC = Plus Contour (14-18 cm)

14-18 cm

AC

PC

NXT FHP rug

Quickfit™ bevestiging

stap 2 bepaal de breedtemaat

maattabel FHP rugsysteem

Meet de rugbreedte van de
gebruiker zoals aangegeven.
en bepaal de bijbehorende
breedtemaat in de tabel.

40,6

hoogte
max.
rugbreedte

Rugbreedte gebruiker

cm

Bepaal de rolstoelbreedte
gemeten aan de buitenkant
van de rugbuizen

45,7 cm

50,8 cm
past in rolstoelbreedte

16

18

20

cm

(inches)

37 cm

16

€ 695

€ 695

€ 695

40 - 45

(16-18)

42 cm

18

€ 695

€ 695

€ 695

45 - 50

(18-20)

47 cm

20

€ 695

€ 695

€ 695

50 - 55

(20-22)

52 cm

22

€ 695

€ 695

55 - 60

(22-24)

maat

Rolstoelbreedte
Kies aan de hand van deze gegevens de definitieve
breedtemaat in de maattabel.
nxt breedtemaat

stap 3 kies de hoogtemaat
Kies de gewenste hoogtemaat
in de maattabel.
rughoogte wordt gemeten zoals
in de tekening aangegeven.
nxt hoogtemaat

artikelnummer rugsyteem
Stel het artikelnummer samen op
basis van de gemaakte keuzes
voorbeeld: N AC B 22 16

basis code

N

contourdiepte

breedtemaat

hoogtemaat

B

summit-benelux.com

partner
in ontzorging

revalidatietechniek

orderformulier
nxt FHP rug
opties
bevestigingssystemen
Losse bevestigingssets ter vervanging
van het standaard bijgeleverde
Quickfit™ bevestigingsset.
nxt 2-punts bevestiging
(vast)*
NIB-1207
*

Bevestigingsset (vast)
Sedeo Pro
breedte 16-18 /20-22
NXTBS1 /NXTBS2

nxt 4-punts bevestiging
(vast)
NIB-1307

Bevestigingsset (vast)
L&M Roxx en Canto
breedte 16-18 /20-22
NXTBS3 /NXTBS4

alleen i.c.m. hoogte maat 16

accessoires
laterale ondersteuningpellotten
Verschillende laterale ondersteuningpelotten voor extra ondersteuning.

Vast
Voor gebruikers met een permanente
ondersteuningsbehoefte

Verschillende pads
Kleine pads: 8.9 x 8.3 cm
2 klein verstelbaar, met onderlinge
hoekverstelling*: elke pad 8.9 x 8.3 cm
Grote pads: 10,2 x 8,9 cm
* alleen geschikt voor wegklapbare
lengte instelbare ondersteuningpellot

Kleine pad
NLAFS-NLPHS
€ 127,50

Grote pad
NLAFS-NLPHL
€ 127,50

bijpassende neopreen cover

Wegklapbaar
Extra instelbaarheid rond scharnier
punt, wegklapbaar bij het maken van
transfers

Kleine pad
NLASS-NLPSS
€ 173,40

Grote pad
NLASS-NLPSL
€ 173,40

Wegklapbaar lengte instelbaar
Maximale instelmogelijkheden,
wegklapbaar bij het maken van
transfers

Grote pad
NLASA-NLPSL
€ 198,90

2 kleine pads
NLASA-NLPTSS
€ 198,90

NIB-0572

€ 40,30

MultiFit™ hoofdsteunen
Een MultiFit™ hoofdsteun
bestaat uit twee aparte
delen: de hardware en het
hoofdsteundeel.
Beide delen dienen apart
besteld te worden.

MultiFit™ hoofdsteun bevestigingsets

MultiFit™ hoofdsteunen (exl. hardware)

NIB-0747

MultiFit™ hoofdsteun hardware,

€ 158,10

NIB-1306

MultiFit™ hoofdsteun hardware

€ 195,00

wegklapbaar
MultiFit™ hoofdsteun accessoires
NIB-1200

universele bevestigings adapter

€ 66,30

privacy mat

Voorgevormd
(22,9 x 12,7 cm)
NIB-0785
€ 255,00

Groot
(25,4 x 12,7 cm)
NIB-0784
€ 255,00

Extra groot
(35,6 x 12,7 cm)
NIB-0818
€ 255,00

extra bekledingshoes
NIB-1078

breedte rugsysteem: 35-40 cm

€ 63,80

NIB-1079

breedte rugsysteem: 43-48 cm

€ 63,80

NIB-1080

breedte rugsysteem: 50-55 cm

€ 63,80

gebruik voor het artikelnummer, de gegevens van de
bijbehorende rug. voorbeeld: N AC C 22 16
basis

N

contour

breedte

C

hoogte
€ 132,60

summit-benelux.com

partner
in ontzorging

revalidatietechniek

orderformulier
nxt FHT rug

Factuuradres:

Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)

Hoog laterale/thoracale ondersteuning i.c.m. een goede positionering van
het bekken. Leverbaar met in diepte verstelbare laterale ondersteuning.
Wordt met name toegepast bij gebruikers met behoefte aan meer
rompondersteuning.
Ordernummer:

Datum:

Referentie:

stel het product samen
stap 1 bepaal de gewenste contourdiepte

basissamenstelling (basis code: NO)
8 cm

Bepaal de benodigde mate van ondersteuning
en kies de gewenste contourdiepte.
gebruik de bijbehorende code in het artikelnummer.
AC = Active contour (8 cm)
PC = Plus Contour (14-18 cm)

14-18 cm

AC

PC

NXT FHT rug

stap 2 bepaal de breedtemaat

Quickfit™ bevestiging

maattabel FHT rugsysteem

Meet de rugbreedte van de
gebruiker zoals aangegeven.
en bepaal de bijbehorende
breedtemaat in de tabel.

hoogte
22,8 cm
max.
rugbreedte

Rugbreedte gebruiker

cm

Bepaal de rolstoelbreedte
gemeten aan de buitenkant
van de rugbuizen
breedte

Rolstoelbreedte
Kies aan de hand van deze gegevens de definitieve
breedtemaat in de maattabel.
nxt breedtemaat

stap 3 kies de hoogtemaat
Kies de gewenste hoogtemaat
in de maattabel.
rughoogte wordt gemeten zoals
in de tekening aangegeven.
nxt hoogtemaat

33 cm

40,6 cm

48,3 cm
past in rolstoelbreedte

9

13

16

32 cm

14*

€ 695

€ 695

€ 695

35 - 40

(14-16)

34.5 cm

15

€ 695

€ 695

€ 695

37.5 - 42,5

(15-17)

maat

19

cm

(inches)

37 cm

16

€ 695

€ 695

€ 695

€ 695

40 - 45

(16-18)

39.5 cm

17

€ 695

€ 695

€ 695

€ 695

42.5 - 47.5

(17-19)

42 cm

18

€ 695

€ 695

€ 695

€ 695

45 - 50

(18-20)
(19-21)

44,5 cm

19

€ 695

€ 695

€ 695

€ 695

47.5 - 52.5

47 cm

20

€ 695

€ 695

€ 695

€ 695

50 - 55

(20-22)

49.5 cm

21

€ 695

€ 695

€ 695

52.5 - 47.5

(21-23)

52 cm

22

€ 695

54.5 cm

23

€ 695

€ 695

55 - 60

(22-24)

€ 795

€ 795

57.5 - 62.5

(23-25)

57 cm

24

€ 795

€ 795

60 - 65

(24-26)

59.5 cm

25

€ 795

€ 795

62.5 - 67.5

(25-27)

62 cm

26

€ 795

€ 795

65 - 70

(26-28)

64.5 cm

27

€ 795

€ 795

67.5 - 72.5

(27-29)

67 cm

28

€ 795

€ 795

70 - 75

(28-30)

69.5 cm

29

€ 795

€ 795

72.5 - 77.5

(29-31)

* alleen i.c.m. AC contour

artikelnummer rugsyteem
Stel het artikelnummer samen op
basis van de gemaakte keuzes
voorbeeld: NO AC B 22 16

basis code

NO

contourdiepte

breedtemaat

hoogtemaat

B

summit-benelux.com

partner
in ontzorging

revalidatietechniek

orderformulier
nxt FHT rug
opties
bevestigingssystemen
Losse bevestigingssets ter vervanging
van het standaard bijgeleverde
Quickfit™ bevestigingsset.
nxt 2-punts bevestiging
(vast)*
NIB-1207
*

Bevestigingsset (vast)
Sedeo Pro
breedte 16-18 /20-22
NXTBS1 /NXTBS2

nxt 4-punts bevestiging
(vast)
NIB-1307

Bevestigingsset (vast)
L&M Roxx en Canto
breedte 16-18 /20-22
NXTBS3 /NXTBS4

alleen i.c.m. hoogte maat 16 of lager

accessoires
laterale ondersteuningpellotten
Verschillende laterale ondersteuningpelotten voor extra ondersteuning.

Vast
Voor gebruikers met een permanente
ondersteuningsbehoefte

Verschillende pads
Kleine pads: 8.9 x 8.3 cm
2 klein verstelbaar, met onderlinge
hoekverstelling*: elke pad 8.9 x 8.3 cm
Grote pads: 10,2 x 8,9 cm
* alleen geschikt voor wegklapbare
lengte instelbare ondersteuningpellot

Kleine pad
NLAFS-NLPHS
€ 127,50

Grote pad
NLAFS-NLPHL
€ 127,50

bijpassende neopreen covers

Wegklapbaar
Extra instelbaarheid rond scharnier
punt, wegklapbaar bij het maken van
transfers

Kleine pad
NLASS-NLPSS
€ 173,40

Grote pad
NLASS-NLPSL
€ 173,40

Wegklapbaar lengte instelbaar
Maximale instelmogelijkheden,
wegklapbaar bij het maken van
transfers

Grote pad
NLASA-NLPSL
€ 198,90

2 kleine pads
NLASA-NLPTSS
€ 198,90

NIB-0572

€ 40,30

MultiFit™ hoofdsteunen
Een MultiFit™ hoofdsteun
bestaat uit twee aparte
delen: de hardware en het
hoofdsteundeel.
Beide delen dienen apart
besteld te worden.

MultiFit™ hoofdsteun bevestigingsets

MultiFit™ hoofdsteunen (exl. hardware)

NIB-0747

MultiFit™ hoofdsteun hardware,

€ 158,10

NIB-1306

MultiFit™ hoofdsteun hardware

€ 195,00

wegklapbaar
MultiFit™ hoofdsteun accessoires
NIB-1200

universele bevestigings adapter

€ 66,30

privacy mat

Voorgevormd
(22,9 x 12,7 cm)
NIB-0785
€ 255,00

Groot
(25,4 x 12,7 cm)
NIB-0784
€ 255,00

Extra groot
(35,6 x 12,7 cm)
NIB-0818
€ 255,00

extra bekledingshoes
NIB-1078

breedte rugsysteem: 35-40 cm

€ 63,80

NIB-1079

breedte rugsysteem: 43-48 cm

€ 63,80

NIB-1080

breedte rugsysteem: 50-55 cm

€ 63,80

gebruik voor het artikelnummer, de gegevens van de
bijbehorende rug. voorbeeld: NO AC C 22 16
basis

NO

contour

breedte

C

hoogte
€ 132,60

summit-benelux.com

partner
in ontzorging

revalidatietechniek

orderformulier
nxt FHT Carbon rug

Factuuradres:

Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)

De carbon uitvoering van de nxt FHT rug, biedt dezelfde hoog laterale
ondersteuning. Leverbaar met in diepte verstelbare laterale ondersteuning.
Wordt name toegepast bij actieve gebruikers waarbij het totale gewicht
van de stoel zo laag mogelijk gehouden dient te worden.
Ordernummer:

Datum:

Referentie:

stel het product samen
stap 1 bepaal de gewenste contourdiepte
Bepaal de benodigde mate van ondersteuning
en kies de gewenste contourdiepte.
gebruik de bijbehorende code in het artikelnummer.
AC = Active contour (8 cm)
PC = Plus Contour (14-18 cm)

basissamenstelling (basis code: NOCF)
8 cm

14-18 cm

AC

PC

stap 2 bepaal de breedtemaat

NXT FHT Carbon rug

maattabel FHT Carbon rugsysteem

Meet de rugbreedte van de
gebruiker zoals aangegeven.
en bepaal de bijbehorende
breedtemaat in de tabel.

hoogte
22,8 cm

Rugbreedte gebruiker

cm

Bepaal de rolstoelbreedte
gemeten aan de buitenkant
van de rugbuizen

nxt breedtemaat

stap 3 kies de hoogtemaat
Kies de gewenste hoogtemaat
in de maattabel.
rughoogte wordt gemeten zoals
in de tekening aangegeven.

breedte

Kies aan de hand van deze gegevens de definitieve
breedtemaat in de maattabel.

33 cm

40,6 cm
past in rolstoelbreedte

max.
rugbreedte

maat

32 cm

14*

34.5 cm

15

37 cm

16

39.5 cm

17

42 cm

18

44.5 cm

19

47 cm

20

Rolstoelbreedte

9

13

16

AC

€ 895,00

€ 895,00

€ 895,00

AC

€ 895,00

€ 895,00

€ 895,00

PC

€ 895,00

€ 895,00

€ 995,00

AC

€ 895,00

€ 895,00

€ 895,00

PC

€ 995,00

€ 995,00

€ 995,00

AC

€ 895,00

€ 895,00

€ 895,00

PC

€ 995,00

€ 995,00

€ 995,00

AC

€ 895,00

€ 895,00

€ 895,00

PC

€ 995,00

€ 995,00

€ 995,00

AC

€ 895,00

€ 895,00

€ 895,00

PC

€ 995,00

€ 995,00

€ 995,00

AC

€ 895,00

€ 895,00

€ 895,00

PC

€ 995,00

€ 995,00

€ 995,00

cm

(inches)

35 - 40

(14-16)

37.5 - 42.5

(15-17)

40 - 45

(16-18)

42 .5 - 47.5

(17-19)

45 - 50

(18-20)

47.5 - 52.5

(19-21)

50 - 55

(20-22)

* alleen i.c.m. AC contour

nxt hoogtemaat

artikelnummer rugsyteem
Stel het artikelnummer samen op
basis van de gemaakte keuzes
voorbeeld: NOCF AC B 20 16

Quickfit™ bevestiging

basis code

NOCF

optie: instelbare vaste bevestiging

contourdiepte

breedtemaat

B

hoogtemaat

Plaats een F achter het artikelnummer voor
een vaste bevestiging i.p.v van de standaard
Quickfit™ bevestiging.

summit-benelux.com

partner
in ontzorging

revalidatietechniek

orderformulier
nxt FHT Carbon rug
opties
bevestigingssystemen
Losse bevestigingssets ter vervanging
van het standaard bijgeleverde
Quickfit™ bevestigingsset.
nxt Quickfit™ 1-hand Quick Release
breedte 14-18 /16-22
NIB-1174 /NIB-1052

nxt 4-punts bevestiging (vast)
NIB-1307

accessoires
laterale ondersteuningpellotten
Verschillende laterale ondersteuningpelotten voor extra ondersteuning.

Vast
Voor gebruikers met een permanente
ondersteuningsbehoefte

Verschillende pads
Kleine pads: 8.9 x 8.3 cm
2 klein verstelbaar, met onderlinge
hoekverstelling*: elke pad 8.9 x 8.3 cm
Grote pads: 10,2 x 8,9 cm
* alleen geschikt voor wegklapbare
lengte instelbare ondersteuningpellot

Kleine pad
NLAFS-NLPHS
€ 127,50

Grote pad
NLAFS-NLPHL
€ 127,50

bijpassende neopreen covers

Wegklapbaar
Extra instelbaarheid rond scharnier
punt, wegklapbaar bij het maken van
transfers

Kleine pad
NLASS-NLPSS
€ 173,40

Grote pad
NLASS-NLPSL
€ 173,40

Wegklapbaar lengte instelbaar
Maximale instelmogelijkheden,
wegklapbaar bij het maken van
transfers

Grote pad
NLASA-NLPSL
€ 198,90

2 kleine pads
NLASA-NLPTSS
€ 198,90

NIB-0572

€ 40,30

MultiFit™ hoofdsteunen
Een MultiFit™ hoofdsteun
bestaat uit twee aparte
delen: de hardware en het
hoofdsteundeel.
Beide delen dienen apart
besteld te worden.

MultiFit™ hoofdsteun bevestigingsets

MultiFit™ hoofdsteunen (exl. hardware)

NIB-0747

MultiFit™ hoofdsteun hardware,

€ 158,10

NIB-1306

MultiFit™ hoofdsteun hardware

€ 195,00

wegklapbaar
MultiFit™ hoofdsteun accessoires
NIB-1200

universele bevestigings adapter

€ 66,30

privacy mat

Voorgevormd
(22,9 x 12,7 cm)
NIB-0785
€ 255,00

Groot
(25,4 x 12,7 cm)
NIB-0784
€ 255,00

Extra groot
(35,6 x 12,7 cm)
NIB-0818
€ 255,00

extra bekledingshoes
NIB-1078

breedte rugsysteem: 35-40 cm

€ 63,80

NIB-1079

breedte rugsysteem: 43-48 cm

€ 63,80

NIB-1080

breedte rugsysteem: 50-55 cm

€ 63,80

gebruik voor het artikelnummer, de gegevens van de
bijbehorende rug. voorbeeld: NO AC C 22 16
basis

NO

contour

breedte

C

hoogte
€ 132,60

summit-benelux.com

partner
in ontzorging

revalidatietechniek

orderformulier
nxt HA rug

Factuuradres:

Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)

In hoogte verstelbaar rugsysteem met een rugschaal bestaande uit twee
delen. Leverbaar met in diepte verstelbare laterale ondersteuning. Hiermee
is exact de gewenste hoogte van rompondersteuning in te stellen.

Ordernummer:

Datum:

Referentie:

stel het product samen
stap 1 bepaal de gewenste contourdiepte

basissamenstelling (basis code: NHA)
8 cm

Bepaal de benodigde mate van ondersteuning
en kies de gewenste contourdiepte.
gebruik de bijbehorende code in het artikelnummer.
AC = Active contour (8 cm)
PC = Plus Contour (14-18 cm)

14-18 cm

AC

PC

NXT HA rug

stap 2 bepaal de breedtemaat

maattabel HA rugsysteem

Meet de rugbreedte van de
gebruiker zoals aangegeven.
en bepaal de bijbehorende
breedtemaat in de tabel.

Rugbreedte gebruiker

Quickfit™ bevestiging

hoogte
33 - 43.2 cm
max.
rugbreedte
cm

Bepaal de rolstoelbreedte
gemeten aan de buitenkant
van de rugbuizen
Rolstoelbreedte
Kies aan de hand van deze gegevens de definitieve
breedtemaat in de maattabel.

40,6 - 50,8 cm
past in rolstoelbreedte

maat

13/17

cm

(inches)

27 cm

12

€ 695

16/20

30 - 35

(12-14)

32 cm

14

€ 695

35 - 40

(14-16)

37 cm

16

€ 695

€ 695

40 - 45

(16-18)

42 cm

18

€ 695

€ 695

45 - 50

(18-20)

47 cm

20

€ 695

€ 695

50 - 55

(20-22)

52 cm

22

€ 695

€ 695

55 - 60

(22-24)

57 cm

24

€ 695

60 - 65

(24-26)

NXT HA LOW rug

nxt breedtemaat

NXT HA rug

stap 3 kies de hoogtemaat
Kies de gewenste range van
hoogtematen in de maattabel.
Rughoogte wordt gemeten zoals
in de tekening aangegeven.
nxt hoogtemaat

artikelnummer rugsyteem
Stel het artikelnummer samen op
basis van de gemaakte keuzes
voorbeeld: NHA AC B 22 16/20

basis code

NHA

contourdiepte

model

B/BCL*

breedtemaat

hoogtemaat

* geef hier het model aan
B = nxt HA rug
BCL = nxt HA LOW rug

summit-benelux.com

partner
in ontzorging

revalidatietechniek

orderformulier
nxt HA rug
opties
bevestigingssystemen
Losse bevestigingssets ter vervanging
van het standaard bijgeleverde
Quickfit™ bevestigingsset.
nxt 4-punts bevestiging (vast)
NIB-1307

Bevestigingsset (vast)
Sedeo Pro
breedte 16-18 /20-22
NXTBS1 /NXTBS2

Bevestigingsset (vast)
L&M Roxx en Canto
breedte 16-18 /20-22
NXTBS3 /NXTBS4

accessoires
laterale ondersteuningpellotten
Verschillende laterale ondersteuningpelotten voor extra ondersteuning.

Vast
Voor gebruikers met een permanente
ondersteuningsbehoefte

Verschillende pads
Kleine pads: 8.9 x 8.3 cm
2 klein verstelbaar, met onderlinge
hoekverstelling*: elke pad 8.9 x 8.3 cm
Grote pads: 10,2 x 8,9 cm
* alleen geschikt voor wegklapbare
lengte instelbare ondersteuningpellot

Kleine pad
NLAFS-NLPHS
€ 127,50

Grote pad
NLAFS-NLPHL
€ 127,50

bijpassende neopreen covers

Wegklapbaar
Extra instelbaarheid rond scharnier
punt, wegklapbaar bij het maken van
transfers

Kleine pad
NLASS-NLPSS
€ 173,40

Grote pad
NLASS-NLPSL
€ 173,40

Wegklapbaar lengte instelbaar
Maximale instelmogelijkheden,
wegklapbaar bij het maken van
transfers

Grote pad
NLASA-NLPSL
€ 198,90

2 kleine pads
NLASA-NLPTSS
€ 198,90

NIB-0572

€ 40,30

MultiFit™ hoofdsteunen
Een MultiFit™ hoofdsteun
bestaat uit twee aparte
delen: de hardware en het
hoofdsteundeel.
Beide delen dienen apart
besteld te worden.

MultiFit™ hoofdsteun bevestigingsets

MultiFit™ hoofdsteunen (exl. hardware)

NIB-0747

MultiFit™ hoofdsteun hardware,

€ 158,10

NIB-1306

MultiFit™ hoofdsteun hardware

€ 195,00

wegklapbaar
MultiFit™ hoofdsteun accessoires
NIB-1200

universele bevestigings adapter

€ 66,30

privacy mat

Voorgevormd
(22,9 x 12,7 cm)
NIB-0785
€ 255,00

Groot
(25,4 x 12,7 cm)
NIB-0784
€ 255,00

Extra groot
(35,6 x 12,7 cm)
NIB-0818
€ 255,00

extra bekledingshoes
NIB-1078

breedte rugsysteem: 35-40 cm

€ 63,80

NIB-1079

breedte rugsysteem: 43-48 cm

€ 63,80

NIB-1080

breedte rugsysteem: 50-55 cm

€ 63,80

gebruik voor het artikelnummer, de gegevens van de
bijbehorende rug. voorbeeld: N3HA AC C 22 16/20
basis

N3HA

contour

breedte

C

hoogte
€ 132,60

summit-benelux.com

partner
in ontzorging

revalidatietechniek

orderformulier
nxt Armadillo rug

Factuuradres:

Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)

Multi-instelbaar rugsysteem bestaande uit drie afzonderlijk instelbare
delen waardoor een optimale aansluiting gecreëerd kan worden met de
vorm van de wervelkolom. O.a. geschikt voor het ondersteunen van een
kyfotische/lordose houding.
Ordernummer:

Datum:

Referentie:

stel het product samen
basissamenstelling (basis code: NMAPSB)

NXT Armadillo™ rugsysteem

Quickfit™ bevestigingsmateriaal

stap 1 bepaal de breedtemaat

maattabel Armadillo™ rugsysteem

Meet de rugbreedte van de
gebruiker zoals aangegeven.
en bepaal de bijbehorende
breedtemaat in de tabel.

Bepaal de rolstoelbreedte
gemeten aan de buitenkant
van de rugbuizen
Rolstoelbreedte
Kies aan de hand van deze gegevens de definitieve
breedtemaat in de maattabel.

max.
rugbreedte
cm
breedte

Rugbreedte gebruiker

hoogte
40,6 cm

45,7

16

18

past in rolstoelbreedte
maat

cm

(inches)

32 cm

14

€ 795

35 - 40

(14-16)

37 cm

16

€ 795

40 - 45

(16-18)

42 cm

18

€ 795

45 - 50

(18-20)

47 cm

20

€ 795

50 - 55

(20-22)

52 cm

22

€ 945

55 - 60

(22-24)

57 cm

24

€ 945

60 - 65

(24-26)

nxt breedtemaat

artikelnummer rugsyteem
Stel het artikelnummer samen op
basis van de gemaakte keuzes
voorbeeld: NMAPSB 14

basis code

breedtemaat

NMAPSB

summit-benelux.com

partner
in ontzorging

revalidatietechniek

orderformulier
nxt Armadillo rug
opties
bevestigingssystemen
Losse bevestigingssets ter vervanging
van het standaard bijgeleverde
Quickfit™ bevestigingsset.
Bevestigingsset (vast) Sedeo Pro
breedte 16-18 /20-22
NXTBS1 /NXTBS2

Bevestigingsset (vast) L&M Roxx en Canto
breedte 16-18 /20-22
NXTBS3 /NXTBS4

accessoires
laterale ondersteuningpellotten
Verschillende laterale ondersteuningpelotten voor extra ondersteuning.

Vast
Voor gebruikers met een permanente ondersteuningsbehoefte

Wegklapbaar
Extra instelbaarheid rond
scharnier punt, wegklapbaar
bij het maken van transfers

Verschillende pads
Kleine pads: 8.9 x 8.3 cm
2 contour pads: elke pad 8.9 x 8.3 cm
Grote pads: 19 x 16.5 cm
2 contour pads Rechts
NMAPS-LCS-R
€ 147,90

2 contour pads Links
NMAPS-LCS-L
€ 147,90

Kleine pad L/R
NMAPS-LPS
€ 173,40

Grote pad L/R
NMAPS-DLTSF
€ 195,00

Grote pad L/R
NMAPS-DLTSS
€ 275,00

NIB-0572
€ 40,30

NIB-1413
€ 40,30

NIB-1413
€ 40,30

NIB-0573
€ 40,30

bijpassende neopreen covers

MultiFit™ hoofdsteunen
Een MultiFit™ hoofdsteun
bestaat uit twee aparte
delen: de hardware en het
hoofdsteundeel.
Beide delen dienen apart
besteld te worden.

MultiFit™ hoofdsteun bevestigingsets

MultiFit™ hoofdsteunen (exl. hardware)

NIB-0747

MultiFit™ hoofdsteun hardware,

€ 158,10

NIB-1306

MultiFit™ hoofdsteun hardware

€ 195,00

wegklapbaar
MultiFit™ hoofdsteun accessoires
NIB-1200

universele bevestigings adapter

€ 66,30

privacy mat

Voorgevormd
(22,9 x 12,7 cm)
NIB-0785
€ 255,00

Groot
(25,4 x 12,7 cm)
NIB-0785
€ 255,00

Extra groot
(35,6 x 12,7 cm)
NIB-0785
€ 255,00

extra bekledingshoes
NIB-1078

breedte rugsysteem: 35-40 cm

€ 63,80

NIB-1079

breedte rugsysteem: 43-48 cm

€ 63,80

NIB-1080

breedte rugsysteem: 50-55 cm

€ 63,80

gebruik voor het artikelnummer, de gegevens van de
bijbehorende rug. voorbeeld: NMAPSBC 14
basis

NMAPSBC

breedte
€ 132,60

summit-benelux.com

partner
in ontzorging

revalidatietechniek

orderformulier
nxt Armadillo
Vicair rug

Factuuradres:

Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)

Het multi-instelbare Armadillo rugsysteem gecombineerd met een Vicair
rugkussen. Door de verschillende segmenten gevuld met SmartCells is
een optimale, instelbare drukverdeling mogelijk en worden drukplekken
voorkomen. Wordt met name toegepast bij gebruikers met een verhoogde
kans op drukplekken.

Ordernummer:

Datum:

Referentie:

stel het product samen
basissamenstelling (basis code: NVMAPSB)

NXT Armadillo™ VC rugsysteem

Quickfit™ bevestigingsmateriaal

stap 1 bepaal de breedtemaat

maattabel Armadillo™ VC rugsysteem

Meet de rugbreedte van de
gebruiker zoals aangegeven.
en bepaal de bijbehorende
breedtemaat in de tabel.

Rugbreedte gebruiker
Bepaal de rolstoelbreedte
gemeten aan de buitenkant
van de rugbuizen

hoogte
max.
rugbreedte
cm

40,6 cm

45,7

16

18

past in rolstoelbreedte
maat

cm

(inches)

32 cm

14

€ 1295

35 - 40

(14-16)

37 cm

16

€ 1295

40 - 45

(16-18)

42 cm

18

€ 1295

45 - 50

(18-20)

47 cm

20

€ 1295

50 - 55

(20-22)

Rolstoelbreedte
Kies aan de hand van deze gegevens de definitieve
breedtemaat in de maattabel.
nxt breedtemaat

artikelnummer rugsyteem
Stel het artikelnummer samen op
basis van de gemaakte keuzes
voorbeeld: NVMAPSB 14

basis code

breedtemaat

NVMAPSB

summit-benelux.com

partner
in ontzorging

revalidatietechniek

orderformulier
nxt Armadillo
Vicair rug
opties
bevestigingssystemen
Losse bevestigingssets ter vervanging
van het standaard bijgeleverde
Quickfit™ bevestigingsset.
Bevestigingsset (vast) Sedeo Pro
breedte 16-18 /20-22
NXTBS1 /NXTBS2

Bevestigingsset (vast) L&M Roxx en Canto
breedte 16-18 /20-22
NXTBS3 /NXTBS4

accessoires
laterale ondersteuningpellotten
Verschillende laterale ondersteuningpelotten voor extra ondersteuning.

Vast
Voor gebruikers met een permanente ondersteuningsbehoefte

Wegklapbaar
Extra instelbaarheid rond
scharnier punt, wegklapbaar
bij het maken van transfers

Verschillende pads
Kleine pads: 8.9 x 8.3 cm
2 contour pads: elke pad 8.9 x 8.3 cm
Grote pads: 19 x 16.5 cm
2 contour pads Rechts
NMAPS-LCS-R
€ 147,90

2 contour pads Links
NMAPS-LCS-L
€ 147,90

Kleine pad L/R
NMAPS-LPS
€ 173,40

Grote pad L/R
NMAPS-DLTSF
€ 195,00

Grote pad L/R
NMAPS-DLTSS
€ 275,00

NIB-0572
€ 40,30

NIB-1413
€ 40,30

NIB-1413
€ 40,30

NIB-0573
€ 40,30

bijpassende neopreen covers

MultiFit™ hoofdsteunen
Een MultiFit™ hoofdsteun
bestaat uit twee aparte
delen: de hardware en het
hoofdsteundeel.
Beide delen dienen apart
besteld te worden.

MultiFit™ hoofdsteun bevestigingsets

MultiFit™ hoofdsteunen (exl. hardware)

NIB-0747

MultiFit™ hoofdsteun hardware,

€ 158,10

NIB-1306

MultiFit™ hoofdsteun hardware

€ 195,00

wegklapbaar
MultiFit™ hoofdsteun accessoires
NIB-1200

universele bevestigings adapter

€ 66,30

privacy mat

Voorgevormd
(22,9 x 12,7 cm)
NIB-0785
€ 255,00

Groot
(25,4 x 12,7 cm)
NIB-0785
€ 255,00

Extra groot
(35,6 x 12,7 cm)
NIB-0785
€ 255,00

extra bekledingshoes
NIB-1078

breedte rugsysteem: 35-40 cm

€ 63,80

NIB-1079

breedte rugsysteem: 43-48 cm

€ 63,80

NIB-1080

breedte rugsysteem: 50-55 cm

€ 63,80

gebruik voor het artikelnummer, de gegevens van de
bijbehorende rug. voorbeeld: NMAPSCV 14
basis

NMAPSCV

breedte
€ 132,60

summit-benelux.com

