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HeadActive® Standard  

Given its versatile design, the Standard Model is simple and easy 
to install, adjust and use. 

The Standard Model consists of 3 elements: 
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HeadActive® 

HeadActive® on tuote, joka on suunniteltu parantamaan elämän-
laatua käyttäjille, joilla esiintyy niskalihasten hypotoniaa, sekä 
heidän hoitajilleen ja perheilleen. HeadActive® voimistaa mer-
kittävästi käyttäjän yhteyttä ympäristöönsä, helpottaa syömistä 
ja mahdollistaa erilaisten terapioiden käyttämisen. HeadActive® 
helpottaa pään luontaista kiertoliikettä, ja näin lisää käyttäjän 
keskittymiskykyä ja parantaa älyllistä toimintakykyä.

OMINAISUUDET
• Universaalinen
• Helposti säädettävä ja mukautettava
• Ergonominen 
• Valmistettu keveistä ja kestävistä materiaaleista. 
• Helppo asentaa
• Tarjoaa turvallisuutta ja mukavuutta 
• Lateksiton

HeadActive® päänhallintajärjestelmä on mahdollisimman helpon 
käytettävyyden ja mukautuvuuden aikaansaamiseksi saatavana 
neljänä mallina.



HeadActive® Standard  

Given its versatile design, the Standard Model is simple and easy 
to install, adjust and use. 

The Standard Model consists of 3 elements: 
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HeadActive® Standard 

Monipuolisesta rakenteestaan huolimatta Standard-malli on yk-
sinkertainen ja helppo asentaa, säätää ja käyttää.

Standard–malli koostuu kolmesta osasta: 
• Kiinnitin

Sovitettavissa kaikentyyppisiin tukiin tai puolijäykkään 
päätylevyyn, jonka paksuus on 10-80 mm. 

• Ripustin
Kulma- ja syvyyssäädöllä

• Panta
1 standardikoko ja 1 pieni koko

Ripustin

Panta 

Kiinnitin



HeadActive® Tower 

This is particularly suitable for users whose support system has a 
short back height and who have reduced control of their cervical 
spine. 

The Tower Model consists of 4 elements: 

• Clip
Adaptable to any type of support or semi ‐ rigid
headboard with a thickness of 10‐80 mm. 

• Extension of 15 cm
• Hanger

Adjustable depth and angles 
• Head‐Harness 

1 standard size and 1 small size

HeadActive® Fix 

Fits to the back of the support surface leaving the front of the 
support free from attachments. 

The Fix Model consists of 4 elements: 

• Fixing plate with two possibilities:
o Direct fixing to back
o Mounting onto 15x15mm square tube

present as standard on some postural
support systems.

• Standard Extension piece of 15 cm
• Hanger

Adjustable depth and angles 
• Head‐Harness 

1 standard size and 1 small size
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HeadActive® Tower 

Soveltuu erityisesti käyttäjille, joiden tukijärjestelmän takakor-
keus on pieni ja joilla on heikko kaularangan hallinta.

Tower–malli koostuu neljästä osasta: 
• Kiinnitin

Sovitettavissa kaikentyyppisiin tukiin tai puolijäykkään 
päätylevyyn, jonka paksuus on 10-80 mm. 

• Pidennysosa 15 cm
• Ripustin

Kulma- ja syvyyssäädöllä
• Panta

1 standardikoko ja 1 pieni koko

Ripustin

Pidennysosa

Kiinnitin

Valjaat 



HeadActive® Tower 

This is particularly suitable for users whose support system has a 
short back height and who have reduced control of their cervical 
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HeadActive® Fix 

Mahtuu tukipinnan taakse jättäen tukipinnan etupuolen vapaaksi.

Fix–malli koostuu neljästä osasta: 
• Kiinnityslevy, jossa on kaksi mahdollisuutta:

- Suora kiinnitys selkänojaan
-   Asennus 15 x 15 mm:n neliötankoon, joka on perusva-

rusteen joissakin tukijärjestelmissä.
• Pidennysosa 15 cm
• Ripustin

Kulma- ja syvyyssäädöllä
• Panta

1 standardikoko ja 1 pieni koko

Ripustin

Pidennysosa

Valjaat Kiinnitys-
levy



HeadActive® Soft 

Specially designed for use with support systems with soft or 
flexible backrests e.g. Wheelchairs.  

The Soft Model consists of 5 elements: 

• Telescopic Horizontal Bar
Attaches to the handles of a wheelchair.

• Fixing plate
• Extension of 15 cm
• Hanger

Adjustable depth and angles 
• Head‐Harness 

1 standard size and 1 small size

DIRECTIONS 

HeadActive® Standard 

1. Place the bracket over the back so that the front of the clip (1
prong)  is in the area of patient contact with the backrest and the 
back of the clamp (2 prongs)  is behind the backrest. It is
important that all three prongs are parallel to the base of the
clamping surface to allow greater clamping efficiency .

2. Tighten the clamping screw by turning clockwise.

DIRECTIONS 

HeadActive® Standard 

1. Place the bracket over the back so that the front of the clip (1
prong)  is in the area of patient contact with the backrest and the 
back of the clamp (2 prongs)  is behind the backrest. It is
important that all three prongs are parallel to the base of the
clamping surface to allow greater clamping efficiency .

2. Tighten the clamping screw by turning clockwise.
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HeadActive® Soft 

Suunniteltu erityisesti käytettäväksi tukijärjestelmien, esim. pyö-
rätuolien kanssa, joissa on pehmeät tai joustavat selkänojat.

Soft–malli koostuu viidestä osasta: 
• Teleskooppitoiminen vaakatanko

Kiinnittyy pyörätuolin kahvoihin
• Kiinnityslevy
• Pidennysosa 15 cm
• Ripustin

Kulma- ja syvyyssäädöllä
• Panta

1 standardikoko ja 1 pieni koko

Ripustin

Valjaat
Pidennysosa

Kiinnityslevy

Teleskooppitanko
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OHJEET 

HeadActive® Standard 

ETU

TAKA

1. Aseta kannatin selkänojan päälle siten, että kiristimen 
etupuoli (1 uloke) on potilaan ja selkänojan välisellä koske-
tusalueella ja kiristimen takaosa (2 uloketta) on selkänojan 
takana. Kiristystehokkuuden vuoksi on tärkeää, että kaikki 
kolme uloketta ovat kiristyspinnan kanssa yhdensuuntaisia.

2. Kiristä kiristysruuvi myötäpäivän kiertämällä.

SÄÄDÄ SELKÄNOJAN 
KOON MUKAAN



3. Adjust the angle of the hanger as required.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. The angle of the support column can be adjusted forwards or 
backwards using the screw on the right hand side of the base of 
the support column. This adjustment can be used to regulate the 
centre of gravity to accommodate kyphotic postures and variable 
backrest angles. 
 
 

HeadActive® Tower 
 
As for the standard model with the addition of an extension piece 
to give additional height where required. 

 
 

LATERAL ANGLE 
ADJUSTMENT 

HeadActive® Fix 
1. Fixed model can be attached in two ways: 

a) Place the fixing plate on the back of the backrest, 
existing headrest or interface plate so that the screws 
line up with the existing holes. If you need to create 
new holes ensure the anchor piece will sit level. Screws 
for this type of fixing are   not included but must be 
suitable to the type of   material.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Place the fixing plate on a square tube 15x15 mm 
(not included) that can be attached to the back of 
  the headboard.  

 
 
 
 

SCREWS 
FIXING 
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3. Säädä ripustimen kulma halutunlaiseksi.

SIVUTTAISKULMAN SÄÄTÖ

4. Tukipylvään kulmaa voidaan säätää eteen- tai taaksepäin tuki-
pylvään pohjan oikealla puolella olevan ruuvin avulla. Tätä sää-
töä voidaan käyttää säätämään painopistettä kyfoottisten asento-
jen ja muunneltavien selkänojakulmien mahdollistamiseksi.

HeadActive® Tower 

Asennus tapahtuu samalla tavoin kuin Standard-mallissa, mutta 
käyttäen lisäksi pidennyskappaletta lisäkorkeuden aikaansaami-
seksi tarvittaessa. 
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SCREWS 
FIXING 
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HeadActive® Fix 

1. Fix-malli voidaan kiinnittää kahdella tavalla:
a) Aseta kiinnityslevy selkänojan, olemassa olevan pää-
tuen tai välikelevyn taakse siten, että ruuvit osuvat ole-
massa olevien reikien kohdalle. Mikäli on tarpeen tehdä 
uusia reikiä, on varmistettava, että tukikappale on vaa-
kasuorassa. Tällaiseen kiinnittämiseen tarvittavat ruuvit 
eivät sisälly toimitukseen, mutta niiden tulee olla materi-
aalille soveltuvia.

RUUVI-
KIINNITYS

b) Liitä kiinnityslevy 15 x 15 mm:n neliötankoon (ei sisälly 
toimitukseen), joka voidaan kiinnittää päätuen taakse.



2. Where the fixing plate is fixed directly to the rear of the 
support system the angle of the support column should not 
exceed 20 ° from upright. Excessive angles may compromise the 
user safety. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                
 
 
 
 

TOOTHED RIM FOR 
LATERAL ANGLE 
ADJUSTMENT 
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TOOTHED RIM FOR 
LATERAL ANGLE 
ADJUSTMENT 
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2. Mikäli kiinnityslevy on kiinnitetty suoraan tukijärjestelmän 
taakse, ei tukipylvään kulman tulisi poiketa yli 20 astetta pystys-
uorasta. Suuremmat kulmat saattavat vaarantaa käyttäjän turval-
lisuuden.

URITETTU OSA 
SIVUTTAISKULMAN 
SÄÄTÖÄ VARTEN
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support system the angle of the support column should not 
exceed 20 ° from upright. Excessive angles may compromise the 
user safety. 
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LATERAL ANGLE 
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HeadActive® Soft 
 
1. To attach loosen the screws on the inner side of the telescopic 
bar, and adjust the length to suit the 
width of the bars of the chair you are 
going to place the system. Once in place, 
tighten the screws to set the correct 
length. 

 

  

 

2. Once the correct length has been set loosen the two outer 
screws to open the clamps at either end of the telescopic bar. 
Place the open clamps around the frames they are to be clamped 
to and tighten securely to fix in place. It is important that the two 
ends of the bar are exactly parallel – an uneven setting can affect 
the safety and function of the HeadActive®. 
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HeadActive® Soft 

1. Kiinnitystä varten avataan teleskooppitangon sisäsivulla ole-
via ruuveja, ja pituus säädetään tuolin tankoihin sopivaksi, johon 
järjestelmää ollaan sijoittamassa. Kun oi-
kea pituus on löytynyt, ruuvit kiristetään.

2. Kun pituus on säädetty oikeaksi, avataan molempia ulompia 
ruuveja teleskooppitangon molemmissa päissä olevien kiristi-
mien avaamiseksi. Aseta avoimet kiristimet kiinnityskohtiensa 
päälle ja kiristä tiukkaan. On tär-
keää, että tangon kumpikin pää 
on täsmälleen samalla korkeudel-
la – muunlainen asennus saattaa 
heikentää HeadActive®-järjestelmän 
turvallisuutta ja toimintaa.



3. Finally fixing bracket, extension and the hanger, onto the 
protruding 15 x 15mm square mounting piece on the telescopic 
bar. Please note the telescopic bar can be mounted in two ways 
to adjust the angle of the mounting piece which will affect the 
orientation of the harness. 
 
 
 
 
Hanger adjustment 
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3. Lopuksi kiinnityskappale, pidennysosa ja ripustin liitetään 
teleskooppitangossa olevan neliömäisen 15 x 15 mm:n asennus-
osan päälle. Huomaa, että teleskooppitanko voidaan asentaa 
kahdella tavalla asennuskappaleen kulman säätämiseksi, mikä 
vaikuttaa valjaiden asentoon.

Ripustimen säätö



SET UP FOR USER 

To  set  up  the HeadActive®  for  the  user,  you  should work  in  a 
quiet environment, free from distractions. 
It  is advisable  to  fully explain  to  the user all  the  steps  that are 
going to be taken in the setup whenever possible. 
Do not use sharp or dangerous items near the user. 
Do not place the user at risk or in dangerous positions. 
Safe set up of the HeadActive® requires two people – one to hold 
the user’s head with both hands from back to front, the other to 
fit the harness around the users head from the front. 
Do  not  over‐tighten  the  harness  on  the  head  contour. 
Do not place the harness over the eyebrows. 
Do not place the harness over the ears. 
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KÄYTÖN VALMISTELUT

HeadActive® -järjestelmän käyttövalmistelut edellyttävät rauhallista ympäris-
töä, jossa ei ole häiritseviä tekijöitä.
Mahdollisuuksien mukaan on hyvä selittää käyttäjälle selkeästi kaikki vaiheet, 
jotka tullaan suorittamaan käyttövalmistelun aikana.
Käyttäjän läheisyydessä ei tule käyttää teräviä tai vaarallisia esineitä.
Käyttäjän turvallisuutta ei saa riskeerata vaaralliseen asentoon asettamalla.
HeadActive® -järjestelmän turvalliset käyttövalmistelut edellyttävät kahta 
henkilöä – toinen pitelee käyttäjän päätä molemmin käsin takaa ja edestä, ja 
toinen sovittaa tukipannan käyttäjän pään ympärille etupuolelta.
Tukipantaa ei saa kiristää liikaa pään ympärille.
Tukipantaa ei saa asentaa kulmakarvojen päälle.
Tukipantaa ei saa asentaa korvien päälle.

TUKIPANTA KULMA-
KARVOJEN YLÄPUO-
LELLA

TUKIPANTA TAKA-
RAIVON ALLA

1. Aloita pitämällä käyttäjän pää sellaisessa asennossa, joka 
halutaan säilyttää.

ETUSÄÄTÖ



2. Place the harness around the user’s head. The harness has 
Velcro adjustments at the front (front adjustment) and back 
(back adjustment). Adjust at both points to get the curves on 
both sides of the harness aligned with the ears. When this 
position has been achieved the diameter of the harness is 
adequate to sustain head without being over tightened due to 
the dimensions of the skull.  

 
 
3. Attach the harness to the hanger using the toothed strip 
(Height adjustment) which comes with the harness. The height of 
the fixing position depends directly on the desired position for 
the user so that a better height, better cephalic clamping and 
better tendency to extension are achieved. 
 

 
 
 

BACK 
ADJUSTMENT 

HEIGHT 
ADJUSTMENT 

2. Place the harness around the user’s head. The harness has 
Velcro adjustments at the front (front adjustment) and back 
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both sides of the harness aligned with the ears. When this 
position has been achieved the diameter of the harness is 
adequate to sustain head without being over tightened due to 
the dimensions of the skull.  

 
 
3. Attach the harness to the hanger using the toothed strip 
(Height adjustment) which comes with the harness. The height of 
the fixing position depends directly on the desired position for 
the user so that a better height, better cephalic clamping and 
better tendency to extension are achieved. 
 

 
 
 

BACK 
ADJUSTMENT 

HEIGHT 
ADJUSTMENT 
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2. Aseta tukipanta käyttäjän pään ympärille. Pannassa on tarra-
pinnan avulla tehtävät säädöt edessä (etusäätö) ja takana (taka-
säätö). Suorita säätö pannan molemmilla puolin siten, että panta 
on korviin nähden samalla korkeudella. Kun tämä on saavutettu, 
on pannan läpimitta riittävä pään tukemiseksi ilman liiallista kiris-
tämistä kallon muotojen mukaiseksi. 

TAKASÄÄTÖ

3. Kiinnitä tukipanta ripustimeen pannan mukana toimitetun ham-
mastetun (korkeussäätö) liuskan avulla. Kiinnityskohdan korkeus 
on suoraan riippuvainen halutusta käyttäjän asennosta siten, 
että saadaan aikaan parempi korkeus, parempi pään kiinnitys ja 
helpompi pään ojentaminen.

KORKEUSSÄÄTÖ
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HeadActive®-järjestelmä toimii parhaiten suositellulla kulmavälillä 
0° (pystysuora) - 20° (kallistettu). Mikäli aiotte säätää järjestel-
män näiden suositusten ulkopuolella tapahtuvaa käyttöä varten, 
ottakaa yhteyttä paikalliseen HeadActive®-edustajaanne.

Mikäli tukipylvään kulmaa muutetaan, on tarpeen myös säätää ri-
pustinliuskaa optimaalisen pään asennon ja liikealan aikaansaa-
miseksi käyttäjälle. HUOM: tukipylvään kulman säätäminen 
aiheuttaa niskan ojentumisen pidemmälle, mikä on käytön 
vasta-aihe potilaille, joilla on korkealla sijaitseva kaularanka-
vaurio.

Päätään kiertävien käyttäjien tapauksessa suositellaan ripusti-
men sijoittamista vastakkaiseen suuntaan kiertyneenä, ei kuiten-
kaan hoitamattoman vinokaulaisuuden yhteydessä.

Tukipylvään kulmaa voidaan muuttaa sivuruuvin avulla tukevan 
ja sopivan tuen helpottamiseksi käyttäjille, joilla on kyfoosi.
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HYÖDYT

HeadActive®-järjestelmä tarjoaa seuraavat edut:

• Kyky saavuttaa maahan nähden yhdensuuntainen Frank-
fortin linja.

• Kyky kohdistaa koronaalitaso servikaalilinjan mukaiseksi.
• Kyky kohdistaa painopiste suhteessa lakisaumaan.
• Oikea asennonmuodostus leukanivelen optimoimiseksi ja 

pureskelun helpottamiseksi.
• Orofaryngeaalisen nielemisen ja hengittämisen helpottu-

minen niska pystysuuntaisena pitämällä.
• Tehokas tuki käyttäjää mahdollisimman vähän haitaten.
• Kaularangan alaosan immobilisointi kaikissa kolmessa 

liiketasossa.
• Ideaalinen lihasten toiminnalle fysiologisen asennonmuo-

dostuksen helpottamiseksi ja parantamiseksi.
• Minimoi vaarallisia liikkeitä (esim. notkahtaminen) kulje-

tuksen aikana.
• Ei sisällä lateksia.
• Minimoi kosketusalueet asento- ja liikeaistille.
• Antaa tukea sagittaali- ja koronaalitasoilla ja jättää poikit-

taistason vapaaksi luonnollisille liikkeille.
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KÄYTTÖAIHEET

Oikein käytettynä HeadActive®-järjestelmä tarjoaa innovatiivisen 
päätuen sagittaali- ja koronaalitasoja tukien ja samalla täydelli-
sen liikevapauden poikittaistasolla sallien.

HeadActive® toimii kaularangan ja pään rakenteita kontrolloiden 
mutta silti liikkeet sallien. Tämä saadaan aikaan pään alueen 
aktiivisella ripustuksella painovoimaa vastaan. 

HeadActive®-järjestelmää voidaan käyttää hoito-ohjelmissa ruu-
miinosien kohdistamiseksi, hermo-lihassairauksiin, pään/kallon/
sagittaalilaskeumaan sekä lihasvajauksiin, kaularangan ojennuk-
sessa syntyvään taivutusstressiin ja pään kiertymisen laterali-
saatioon.

Taustasairauksia, jotka voivat hyötyä HeadActive®-järjestelmästä, 
ovat:

• Hypotoninen CP-oireyhtymä.
• Mitokondriotaudit, joihin sisältyy hypotoninen komponentti.
• Hermo-lihassairaudet.
• Hoidon jälkeinen vinokaulaisuus.
• Katseen keskittämisen kyvyttömyys.
• Vartalon aksiaalinen spastisuus ja kaularangan hallintaky-

vyttömyys.
• Lapaluiden pakkoliikkeet.
• Olkaluun pään korkea sijainti.
• Asentovirheiden aiheuttamat mekaaniset nielemisvaikeudet.



18

RAJOITUKSET

Mahdolliset käyttäjät, joilla on jokin seuraavista sairauksista, 
tulee arvioida kokeneen henkilökunnan toimesta. Mikäli ilmenee 
seuraavia sairauksia, suositellaan konsultaatiota kyseisen henki-
lön hoitoon perehtyneen kliinisen spesialistin kanssa;

• Epätäydelliset kallon saumat.
• Atlanto-odontoidinen epästabiilisuus.
• Arnold-Chiarin oireyhtymä.
• Syringomyelia.
• Murtumat tai luun epämuodostumat kallonpohjan ja C3-ni-

kaman välisellä alueella.
• Hydrokefalia.
• Globaalinen lihasdystonia koukistajakomponentin kanssa.
• Globaalinen lihasdystonia ojentajakomponentin kanssa.
• Kaularangan spastisuus.
• Vioittuneet nivelkierukat.
• Kaularangan ja kallon kasvaimet.
• Rakenteellinen kyfoosi.
• Skolioosi D8:n yläpuolella.
• Neurodegeneratiivisiin tauteihin (esim. ALS, MS) liittyvä 

nielemisvaikeus.

SIVUVAIKUTUKSET

HeadActive®-järjestelmän käytölle ei ole raportoitu mitään sivu-
vaikutuksia.
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Tämä tuote on luokiteltu “Luokan I lääkinnälliseksi välineeksi” 
Euroopan Parlamentin lääkinnällisiä laitteita koskevan direktii-
vin 2007/47/EC mukaisesti, ja sellaisena täyttää sitä koskevat 
olennaiset vaatimukset, ja sitä on käytettävä erikoishenkilöstön 
valvonnassa terapeuttisen tarkoituksensa ja käyttöturvallisuu-
tensa saavuttamiseksi käytössä, siis minkäänlaista terveysriskiä 
käyttäjälle aiheuttamatta.

KUNNOSSAPITO
HeadActive®-järjestelmän eri osat pestään lämpimällä vedellä 
ja miedolla saippualla. Valkaisuaineita ei tule käyttää. Laitetta ei 
saa altistaa lämpötiloille, jotka ylittävät 75 °C. 

PAKKAAMINEN JA SÄILYTYS
Tuotteen pakkaus varmistaa suojan vaurioilta kuljetuksen ja 
säilytyksen aikana edellyttäen, että ne suoritetaan hygieenisissä 
ympäristöolosuhteissa ja altistumista kemiallisille kontaminanteil-
le välttäen. Säilytys puhtaassa ja kuivassa tilassa.

UUDELLEENKÄYTTÖ
Terapeuttisen käyttötarkoituksensa huomioon ottaen tätä tuotetta 
ei suositella käytettäväksi uudelleen jollekin muulle henkilölle.

MUUTOKSET
Kaikki alkuperäiseen tuotteeseen ilman valmistajan suostumusta 
tehdyt muutokset vapauttavat valmistajan kaikesta vastuuvelvol-
lisuudesta, joka voi syntyä tuotteen käytöstä.
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TAKUU

HeadActive®-järjestelmällä on 2 vuoden takuu ostopäivästä ma-
teriaali- ja valmistusvirheille.
Takuu ei kata tuotteen normaalista käytöstä johtuvaa kulumista.

Viite:

Eränumero:

Ostopäivämäärä:

Apuvälinemyymälän 
allekirjoitus ja leima:

Paikka, päiväys ja allekirjoitus

Esitettävä takuuvaatimusten yhteydessä

Uusimman päivityksen ajankohta: 05/2014 

Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7, 90240, Oulu 
040 705 5886, info@rehaco.fi 

Jälleenmyyjä


