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Headsupport tryout

Important
* Mounting and adjustment of PLUSH/ Mini headsupport    
			should	be	preformed	by	medical/	qualified	person	only.	 

* The headsupport should only be used as a part of a     
   compleat seatingsystem for head positioning.

* A careful examination and analysis of the user should    
   be done before mounting the headrest.

Controls to be made when analysing the seatingposition:
 

Many users has an asymetrical seating position and/or 
shear forward with the pelvis. (Kyfotisk seatinposition)

* Start by checking if the head position changes during the day. 
   If this is the case the user should have more support for the head. 

* Control the position of the pelvis. It is important to have a correct base for the headposition     
   is based on the position of back- and of the pelvis. 
   If necessary use a cushion or a seatbelt for positioning.

* Control if the user needs support for the chest and/or shoulders. 
   If necessary use X-Strap or Sternumsupport.
 
* Analyse the back of the neck and the head movement. Control if postion can be corrected.

* Control the users tonus and headposition.

2.1  Important things to think about
2.2  Adjustment of the headrest
3.1 Mounting bracket
3.2 Mounting bracket 15x15
4.1 Flexible adapter for headrestholder
5.1  Detachable mount for Swingaway upgrade
5.2 ”PRO” Core System
5.3 ”LINX” Core System
5.4 Mounting of supportpad
6.1 Head support
6.2 Dynamic foreheadstrap
7.1 Montering og headsupport
7.2 Active foreheadstrap
8.1 Lateral facial support
8.2	 Swing	away	Lateral	one-finger	release
8.3 Lateral facial pad positioning
9.1 Follow up
9.2  Maintence
9.3 Disposal
9.4 Summary/after control
9.5 Spareparts
9.6 Warranty
9.7 Combinations

Content

2.1  Tärkeitä huomioitavia seikkoja
2.2  Päätuen säätäminen
3.1  Asennuskannatin
3.2  Asennuskannatin 15x15 
4.1 Joustoadapteri päätuen kannattimelle
5.1  Irrotettava asennuskappale kääntöversiolle
5.2  ”PRO” - kannatinjärjestelmä
5.3  ”Linx”-kannatinjärjestelmä
5.4  Tukityynyn asentaminen
6.1  Kuulatangon asentaminen
6.2  Dynaaminen otsapanta
7.2  Aktiivinen otsapanta
8.1  Kasvojen sivutuen asentaminen
8.2  Sivuun kääntyvä, painokytkimellä avattava tuki
8.3  Kasvojen sivuttaistuen asentosäätö
9.1  Seuranta
9.2  Kunnossapito 
9.3  Hävittäminen
9.4  Yhteenveto/tarkastus
9.5  Varaosat
9.6  Takuu
9.7  Yhdistelmät

Sisällys 

Päätuen kokeilu

Tärkeää
* PLUSH/Mini–päätuen asentaminen ja säätäminen kuuluu 

ainoastaan pätevän lääkintähenkilökunnan tehtäväksi. 

* Päätukea tulee käyttää ainoastaan täydellisen, pään tuke-
miseen tarkoitetun istuinjärjestelmän osana. 

* Ennen päätuen asentamista tulee käyttäjän tarpeet tutkia 
huolellisesti. 

Istuma-asentoa määritettäessä suoritettavat kontrollit: 

Monilla käyttäjillä on asymmetrinen istuma-asento ja/tai lan-
tion taipumus siirtyä eteenpäin (kyfoottinen istuma-asento).

* Aloita tarkistamalla, muuttuuko pään asento päivän aikana. Mikäli näin on, käyttäjä tarvitsee enemmän 
tukea päälle. 

* Tarkista lantion asento. On tärkeätä sada pään asento oikeaksi, koska se perustuu selän ja lantion asen-
toon. Käytä tarvittaessa tyynyä tai istuinvyötä asentotukena. 

* Tarkista, tarvitseeko käyttäjä tukea rintakehälle ja/tai olkapäille. Käytä tarvittaessa nelipistevyötä tai 
sternumliiviä. 

* Tarkista niskan ja pään liikkumisalue. Tarkista, ovatko asentovirheet pysyviä vai voidaanko niitä korjata. 

* Tarkista käyttäjän lihasjänteys ja pään asento.
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Observe the user during a day to see if additional adjustments are necessar.

Observe!
Continue to observe the user after installations and adjustments are made. If the user 
experiances any discomfort or if a rash occurs, REMOVE THE SUPPORT IMMEDIATLY and 
contact medical/ qualified personal correct adjustment

The covers are removeable and washable in 40o C machinewash. Do not use dryer or drying cabinet.
Dry of the metalparts with a wet rag. Replaceable covers or foam can be ordered. Maintenance should 
be carried out with regular intervals and when necessary.
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E) Leuka

C) Kartiolisäke

D) Kaulavaltimo 

A) Takaraivo

B) Niska 

Kallistussäätö (3).

Koko päätuen korkeussäätö (1). 

Koko päätuen syvyys/korkeussäätö (2). 

9.1 - Followup

9.2 - Maintenace

Important!
If rash uccurs, stop using the headsupport. Contact medical/ qualified person for correct adjustment as 
soon as possible.

Controll all the moveable parts from wear, exchange if necessary.

Seperate the used parts after material type for discarding.

Metal = Backframe, footrest, armrestrag, headsupportrag etc.
Plastic = Seat- & backpart, table, footrestplate, designplate etc.
Combustable = Lining, hipbelt, x-strap etc.

* Continue to preform the aftercontrols as directed.
* Control regulally if the screws are properly tightend.
* Control regulally if the cushions or straps etc. are worn out

Pro Serie headsupport spare parts provided only by Anatomic SITT AB.

1 year warranty to fabrication errors.

9.3 - Disposal

9.4 - Summary/ Aftercontrol

9.5 - Spareparts

9.6 - Warranty

9.7 - Combinations

The Pro Series products are only allowed to be combines with other products of the Pro Series. 
For other combinations, please contact Anatomic SITT AB.
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2:1) Tärkeitä huomioitavia seikkoja

Oikealla olevassa kuvassa osoitetaan tärkeät kohdat, jotka on huomioitava tukea asennettaessa/kokeiltaes-
sa. 

Päätuen tulisi tukea päätä kohdissa A & B. 

Vältä painon kohdistamista

C –  Kartiolisäkkeeseen  
(Processus mastoideus)

D – Kaulavaltimoon
E - Leukaan
   

Varoitus! 
Henkilöiden tapauksessa, joilla on vesipäisyys ja suntti, tulee konsultoida lääkäriä ohjeiden saamiseksi kos-
kien sitä, kuinka paljon painoa suntin alueelle ja kaulan/niskan alueelle voidaan asettaa.

2.2 - Päätuen säätäminen

PLUSH-päätuki asennetaan palloniveleen, minkä johdosta säädettävyys on laajin mahdollinen. Pehmuste 
koostuu pehmeästä ja jäykästä solumuovista. Tämä lisää mukavuutta ja vähentää ojentautumiseen liittyviä 
jännityksiä.

1. Adapterin korkeus. 
2. Vaakatangon syvyys/kallistussäätö. 
3. Päätuen säätö.



3.1 - Asennuskannatin

Asennuskannatin 77038, 77039, 77041

Suositeltu 
asennuskorkeus 
tuolin selkänojasta: 
Pro - 50 mm
Linx - 220 mm 
Lapsi - 50 mm

65 mm

B

D

C

A

A - Kuusiokoloruuvit 

B - Tukikappale

C - Mutteri

D - Aluslevy

Asennuskannatin 15x15 70121

55 mm

B

D

C

A

A - Kuusiokolokantaruuvi 

B - Tukikappale

C - Mutteri

D - Aluslevy

3.2 - Asennuskannatin 15x15

Lateral facial pad, Mini:

B

A

A

A

8.2 - Swingaway  Lateral One-Finger Release

To open: grasp swingaway lateral latch as shown. 
Push with thumb and pull with fore-finger.

To close: push lateral ballrod into place until latch 
snaps shut.

1) Make sure the latheral facial pad is 
correctly adjusted before mounting 
lateral facial pad

2) Place the user in the seat and loosen 
the bolt so you can adjust the bracket 
by hand but also so the bracket is still in 
position.

Analyse before you continue 
adjustment:

3) Adjust the sidesupport to a position 
according to the analyses that you just 
made. The lateral facial support should 
be placed so it won’t be in the way for 
sigth or hearing, be sure not
to put pressure on the jaw.

4) When a good position is found for the lateral facial pad lock the screws for the setting.
Tighten the screws equally on both sides. Make the space between the ballrod equally large 
on both sides.

8.3 - Lateral facial Pad Positioning

13
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A - Kuusiokoloruuvit 

B - Lukituskappale

C - Aluslevy

D - Mutteri

Huom: 
Kannatinta voidaan lyhentää katkaisemalla se.

4.1 - Joustoadapteri päätuen kannattimelle

Joustoadapteri päätuen kannattimelle 77040

Suositeltu 
asennuskorkeus 
tuolin selkänojasta: 
Pro - 5 cm
Linx - 22 cm
Lapsi - 5 cm

B

DC

A

4,5 cm

5 cm

2,5 cm

5 cm

Inprovning, Static foreheadstrap

1) Putting on the strap: Place the user in the chair, ensure the head support 

system in correctly installed. Slide the forehead strap onto the head. 

2) Tension the strap: Using the tension adjusters, tighten the strap to the 

point required to maintain constant forehead contact, not tight enought to 

cause redness from excenssive pressure.

Warning: The user’s head must be in full contact with the support 

pad at the rear during this adjustment. Failure to do this is extreamly 

dangerous and will allow the strap to become loose and slip over the 

user’s eyes or nose.

3) Adjusting the angle of forhead strap pull: Adjust the assembly up or 

down to achive a direction of pull on forehead that is perpenducular to the 

slope on the forehead

Lateral Facial Components are designed to assist in supporting the head lateraly to help the client 
maintain a vertical alignment when lateral deviation is present or for low-profile switch access.
Use a bilateral confuration to inhibit a Asymmetrical tonic neck reflex by placing the pads in a position
that will counteract the rotation that is occurring. Carefully place the pad(s) in a position that will 
eventually distribute the pressure placed upon them to avoid discomfort.

 Lateral facial support, PLUSH:

Mounting,  lateral facial support:

1) Mount the lateral support on the support 
interfaceplate

2) Mount the interfaceplate on the support pad.

3) Mount the lateral facial support bracket onto the 
lateral facial holder. 

4) Mount the lateral facial support

A B C

A - Clamp screws

B - Distance 

C - Screw

A

A

8.1 - Lateral facial support to Plush / Single lower pad / Mini pad

12
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Päätuen kannattimen asentaminen 77038, 77039, 77041

Irrotettava päätuen kannatin asennetaan 
joustoadapteriin kuvan mukaisesti.

A – Kuusiokolokantaruuvi kallistus- ja syvyyssäädölle
B – Suojus
C - Kiertymisenestorengas
D – Kuusiokolokantaruuvi, kiertymisenestorengas
E – Irrotettava kannatintanko (77021) 
F – Irrotettava kannatinosa Pro (77038)

Avaa vaakasäätökohdan suojus (B) ruuvitaltan 
tai kuusiokokoavaimen avulla

Kuva 1A

B

C

F

D

A - Kuusiokoloruuvit kallistus- ja 
syvyyssäädölle

B – Suojus
C – Kannatin (77028)

D - Kiertymisenestorengas
E – Kuusiokoloruuvit, 

kiertymisenestorengas
F – Irrotettava kannatinosa Pro   

(70121)

E

A

B

C

F

D E

5.1 - Irrotettava asennuskappale kääntöversiolle

5.2 -  ”PRO” - kannatinjärjestelmä

IMPORTANT!
Refer to qualified therapists or rehab technology supplier trained in postal
positioning for adjusting the Foreheadstrap. Train all individuals who work with 
this system in its correct application. It is extremly important to adjust the 
foreheadtrap correctly. The strap should not be tight enough to cause redness, 
irritation or excessive pressure. It should not be loose enough to allow the 
strap to slip over eyes and nose.

A - Mounting Clamp

B - Puley Mechanism

C - Cord

D - Tension adjuster

E - Forehead strap

A

B
C

D

E

B

D

7.2 - Active forehead strap

WRONG!
Pulleys mounted too low causing strap to ride 
down on ears and eyes. 
Solution: Raise pulley mechanism by adjusting 
crossbar up slightly. Also check that tenstion is 
not too loose.

WRONG!
Pulleys mounted too high causing stap to ride 
up off of head.
Solution: Lower pulley mechanism by adjusting 
crossbar.

Too low
Pulley too low

Chafe to ear

Strap slips down over 
eyes

Pulleys too high Strap rides up over 
head

Too high

CORRECT 
MOUNTING

Correct distance is 
approx. a finger width

Place forehead strap over the 
eyebrows

900
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5.3 - ”Linx”-kannatinjärjestelmä

A – Kuusiokoloruuvi

B – Kiertymisenestorengas

C – Kuusiokoloruuvi korkeussäädölle

D – Irrotettava kannatinosa Pro (77039)

E – Kahva, irrotettava kannatinosa

A

B

C

D

E

5.4 - Tukityynyn asentaminen

6.1 - Head support

A - Clamp screw

B - Holder (77105) 

C - Distance

Dynamic foreheadstrap                     77101 / 77102

6.2 - Dynamic foreheadstrap

1) Ensure that the headsupport is 
correctly assembled before mounting 
on the foreheadstrap.

2) Mount the holder to the 
foreheadstrap bracket (77105).

3) Mount the foreheadstrap onto the 
holder. Tighten the clamp screws.

A

A

C

B

10 7
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6.1 - Head support

Picture 
5

Step 4
Put back the pivot cover according to pos. A, 
picture 5. 

The bracket can be shorten if necessary.
Remove the endcover, cut of desirable length. 
Screw back the endcover.

Spep 5
Observe the user for 15 to 30 minutes and look for movements that indicates pain or 
discomfort. Make sure that the head doesn’t fall sideways. If that is the case the user 
needs more support in the seatingposition.

Kuva 3

A - Spitball patterned locks 
surfaces of ball and collar

B - Correct Alignment. 
Evenly tighten screws

C - Incorrect Alignment

A

B

C

Step 3
Tighten all the screws when all the adjustments are 
made.

Make sure to tighten all the screws equally on both sides 
and that the space between the two halfs of the splitball 
is equally big.

Kuva
2

Kuva
1

8

Incorrect

Correct

9
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6.1 – Päätuki

Tärkeää!
* PLUSH/Mini–päätuen asentaminen ja säätäminen kuuluu 

ainoastaan pätevän terapeutin tai asentotukeen perehty-
neen apuvälineteknologian toimittajan tehtäväksi. 

* Päätukea tulee käyttää ainoastaan täydellisen, pään tuke-
miseen tarkoitetun istuinjärjestelmän osana. 

* Ennen päätuen asentamista tulee käyttäjän tarpeet tutkia 
huolellisesti. 

Tärkeää!
* PLUSH/Mini–päätuen asentaminen ja säätäminen 
kuuluu ainoastaan pätevän terapeutin tai asentotu-
keen perehtyneen apuvälineteknologian toimittajan 
tehtäväksi. 

Sovittamista helpottaa, mikäli ainakin kaksi ihmistä 
osallistuu siihen. Toinen säätää päätukea ja toinen 
avustaa tukemalla käyttäjän pään haluttuun asen-
toon.

Vaihe 1
Avaa ruuveja kohdissa A & B sen verran, että säätö on 
mahdollista tehdä käsin. Katso kuva 1.

Vaihe 2
Työnnä päätukea varovasti eteenpäin, kunnes 
se koskettaa takaraivoa. Katso kuva 2. Kiristä 
ruuvit, ks. kuva 3.



6.1 - Head support

Kuva
5

Picture  3

A

B

C

Step 2
Gently push the headsupport 
forward until it reaches the back 
of the head. Se picture 2
Tighten the screws. Se picture 3 

6.1 - Head support

Bild 1

Picture 
2

Step 1
Loosen collar screws according to 
pos. A & B just enought so 
adjustement can be made by 
hand. Se picture 1.

Important!
Mounting and adjustment of Pro Serie 
headsupport should be done by a 
qualified therapist or a rehab
technology supplier trained in postual 
positioning.

Important!
* Mounting and adjusting the PLUSH/ mini 
headsupport should be done by a qualified
therapist or a rehab technology supplier 
trained in postual positioning

* The headsupport should only be used as a 
compliment for a compleat seatingsystem for 
head positioning.

* Make a careful examination of the users 
seating position before mounting the headrest. 

Picture 
1

8

Väärin

Oikei

9

6.1 - Päätuki

Vaihe 3 
Kun säädöt on saatu sopiviksi, kiristä kaikki ruuvit. Varmista, että ruuvit 
kiristetään samaan kireyteen molemmilla puolin ja että pallonivelen puolis-
kojen välit ovat yhtä suuret (ks. kuva).

Vaihe 4
Pane muovisuojus takaisin paikalleen, ks. A, kuva 5.

Kannatintankoa voidaan tarvittaessa lyhentää. Poista pääty-
tulppa, katkaise tanko ja pane tulppa takaisin paikalleen.

Vaihe 5
Tarkkaile käyttäjää 15-30 minuutin ajan havainnoiden mahdollisia liikkeitä, jotka voisivat viitata kipuun 
tai epämukavuuteen. Varmista, ettei pää kaadu sivulle. Mikäli näin on, käyttäjä tarvitsee enemmän tukea 
istuessaan.

Varmista, että ruuvit kiristetään samaan ki-
reyteen molemmilla puolin ja että pallonivelen 
puoliskojen välit ovat yhtä suuret.

A – Lukitusta tehostavat 
urat pallonivelessä ja 
kiristimessä.

B – Oikein kohdistettu – 
ruuvit yhtä kireällä

C – Väärä kohdistus.



5.3 - ”Linx” Core System

A - Clamp screw 

B - Anti-rotational collar

C - Clamp screw for hight 
adjutment

D - detachable receptacle 
Pro (77039)

E - handle, detachable 
receptacle

A

B

C

D

E

5.4 - Mounting of supportpad

6.1 - Head support

A - Kuusiokoloruuvi 

B - Pidike (77105) 

C - Aluslevy

77101 / 77102

6.2 - Dynamic foreheadstrap

A

A

C

B

10 7

5.3 - ”Linx” Core System

A - Clamp screw 

B - Anti-rotational collar

C - Clamp screw for hight 
adjutment

D - detachable receptacle 
Pro (77039)

E - handle, detachable 
receptacle

A

B

C

D

E

5.4 - Mounting of supportpad

6.1 - Head support

A - Kuusiokoloruuvi 

B - Pidike (77105) 

C - Aluslevy

77101 / 77102

6.2 - Dynamic foreheadstrap

A

A

C

B

10 7
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1) Varmista ennen otsapannan asentamista, 
että päätuki on oikein asennettu.

2) Kiinnitä pidike otsapannan kannattimeen 
(77105).

3) Kiinnitä otsapantahihna pidikkeeseen. Ki-
ristä ruuvit.

6.1 – Päätuki

6.2 – Dynaaminen otsapanta

Dynaaminen otsapanta aikuiselle ja lapselle



Mounting of headrestholder                                     77038, 77039, 77041

The detachable headreast support is mounted 

according to picture.4

A - Clamp screws, 
      adjustment of angle and depth
B - Pivot cover
C - Anti-rotational collar
D - Clamp screws, Anti-rotational collar
E - Detach receptacle (77021)
F - Detach receptacle Pro (77038)

Unsnap horizontal pivot cover (B)
Use a screwdriver or a clampscrewdriver

Fig.1A

B

C

F

D

A - Clamp screws
adjustment of angle and depth

B - Pivot cover
C - Bracket (77028)

D -Anti-rotational collar
E - Clamp screws, 

Anti-rotational collar
F - Detach receptacle Pro 

(70121)

E

A

B

C

F

D E

5.1 - Detachable Mount for Swingaway upgrade

5.2 - ”PRO” - Core System

A – Kuusiokoloruuvi

B - Hihnapyörämekanismi

C - Hihna

D – Kireyden säädin

E - Otsapanta

A

B
C

D

E

B

D

Liian alhaalla
Hihnapyörä liian alhaalla

Hihna hiertää korvaa

Panta liukuu silmien päälle Hihnapyörät liian korkealla Panta liukuu pään yli

Liian korkealla

OIKEA 
ASENNUS

Oikea etäisyys on 
noin sormenleveys

Aseta otsapanta 
kulmakarvojen päälle

900
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VÄÄRIN! 
Hihnapyörät on asennettu liian ylös, mikä aiheut-
taa hihnan liukumisen pään päälle.
Ratkaisu: alenna rullamekanismia poikittaistan-
koa hieman alaspäin säätämällä.

7.2 – Aktiivinen otsapanta

TÄRKEÄÄ! 
Otsapannan säätämisessä on syytä käyttää apuna päteviä asentotukeen pereh-
tyneitä terapeutteja tai apuvälineteknologian myyjää. Kaikki tämän järjestelmän 
kanssa työskentelevät henkilöt tulee kouluttaa sen oikeaan käyttöön. Otsapannan 
säätäminen oikein on äärimmäisen tärkeää. Panta ei saa olla niin kireällä, että 
seurauksena on ihon punoitusta, ärsytystä tai liiallista painetta. Panta ei myös-
kään saa olla niin löysällä, että se pääsee liukumaan silmien tai nenän päälle. 

VÄÄRIN! 
Hihnapyörät on asennettu liian alas, mikä 
aiheuttaa hihnan kulkemisen alhaalla yli kor-
vien ja pannan laskeutumisen silmien päälle.
Ratkaisu: kohota rullamekanismia poikittais-
tankoa hieman ylöspäin säätämällä. Varmista 
myös, että kireys on riittävä.



A - Clamp screws

B - Handle

C - Distance

D - Screw

E - Islagsmutter

Note:
The bracket can be shorten by cutting of 
the end of the bracket.

4.1 - Flexible adapter for headrestholder

Flexible adapter for headrestholder                                                          77040

Recommended moun-
ting hight from the 
top of the back:
Pro - 5 cm
Linx - 22 cm
Barn - 5 cm

B

DC

A

4,5 cm

5 cm

2,5 cm

5 cm

A B C A

A

5
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Kasvojen sivutuki, PLUSH:

Staattisen otsapannan kokeilu

1) Pannan pukeminen: aseta käyttäjä tuoliin varmistaen, että päätuki on oikein 
asennettu. Käännä otsapanta pään päälle.

2) Hihnan kireyden säätäminen: kiristä panta hihnankiristimien avulla siten, 
että se on kauttaaltaan kiinni otsassa, muttei niin kireällä, että liiallinen paine ai-
heuttaisi punoitusta.

Varoitus: käyttäjän pään tulee tätä säätöä tehtäessä olla kokonaan koske-
tuksissa pään takana olevaan tukipehmusteeseen. Toimenpide on muussa 
tapauksessa vaarallinen ja päästää hihnan löystymään ja pannan putoa-
maan käyttäjän silmien tai nenän päälle.

3) Otsapannan vetosuunnan kulman säätäminen: säädä rakennelmaa ylös- tai 
alaspäin otsaan kohdistuvan vetosuunnan saamiseksi otsan kallistukseen nähden 
kohtisuoraan. 

8.1 – Kasvojen sivutuen Plush-tukeen / yksittäinen alapehmuste / Mini-pehmuste

Sivutuet on suunniteltu toiminaan apuna pään tukemisessa sivulta käyttäjän auttamiseksi pitämään pää 
pystyssä. Tukityyny on kiinnitetty pallonivelellä, mikä antaa hyvän tuen ja mahdollistaa säätämisen käyttä-
jän tarpeiden mukaiseksi. Joustava rakenne ei estä näkemistä ja kuulemista.

Kasvojen sivutuen asentaminen ja säätäminen kuuluu ainoastaan pätevän lääkintähenkilökunnan tehtäväk-

si.

Kasvojen sivutuen asentaminen:

1) Kiinnitä sivutuki kannatinlevyyn

2) Kiinnitä kannatinlevy tukityynyyn.

3) Kiinnitä kasvojen sivutuen kannatin pidikkeeseensä.

4) Asenna tuki paikalleen. 

A - Kuusiokolokantaruuvi 

B - Aluslevy

C - Mutteri
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3.1 - Mounting bracket

Mounting bracket                                                          77038, 77039, 77041

Recommended 
mounting height to 
top from the chair 
back is:
Pro - 50 mm
Linx - 220 mm
Barn - 50 mm

65 mm

B

D

C

A

A - Clamp screws

B - Nut

C - Screw

D - Distance

Mounting bracket 15x15                                                           70121

55 mm

B

D

C

A

A - Clamp screws

B - Nut

C - Screw

D - Distance

3.2 - Mounting bracket 15x15

B

A

A

A
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1) Varmista ennen tukityynyt asentamista, 
että päätuki on oikein asennettu.

2) Aseta käyttäjä istuimeen ja avaa kuusio-
kantaruuveja, jotka kiinnittävät tukityynyn 
(ruuveja tulee avata sen verran, että osat 
pysyvät paikoillaan, mutta ovat helposti sää-
dettävissä käsin). 

Arviointi, joka on suoritettava ennen 
säätämisen jatkamista:

3) Säädä tukityynyt edellisessä kohdassa 
suoritetun arvioinnin mukaisiksi. Tukityynyt 
tulee asettaa kohtiin, jossa ne eivät haittaa 
näkemistä tai kuulemista, ja on myös varot-
tava kohdistamasta painetta leukaan.

Kasvojen sivutukityyny, Mini:

8.2 – Sivuun kääntyvä, painokytkimellä avattava tuki

Avaaminen: tartu tuen sivusalvasta kuvassa esitetyllä ta-
valla. Paina peukalolla ja vedä etusormella.

Sulkeminen: paina sivuttaistankoa paikalleen, kunnes salpa 
lukkiutuu.

8.3 – Kasvojen sivuttaistuen asentosäätö

4) Kun tukityynyille on löydetty hyvä asento, säädöt kiristetään ruuveilla. Varmista, että ruuvit kiristetään 
samaan kireyteen molemmilla puolin ja että pallonivelen puoliskojen välit ovat yhtä suuret.
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9.1 – Seuranta

Tärkeää!
Päätuen käyttäminen on lopetettava välittömästi, mikäli ilmenee rohtumaa. Käänny mahdollisimman pian 
lääkintähenkilökunnan puoleen säätöjen korjaamiseksi.

Tarkkaile käyttäjää päivän kuluessa mahdollisten lisäsäätöjen tarpeen havaitsemiseksi.

Huom! 
Tarkkaile käyttäjää edelleen asennuksen ja säätämisen jälkeen. Mikäli käyttäjä kokee laitteen 
käytön epämukavaksi tai ilmenee rohtumaa, POISTA TUKI VÄLITTÖMÄSTI ja käänny pätevän 
lääkintähenkilöstön puoleen säätöjen korjaamiseksi.

9.2 - Kunnossapito

Päällykset ovat irrotettavissa ja voidaan konepestä 40 °C:ssa. Ällä käytä kuivausrumpua tai kuivauskaappia. 
Kuivaa metalliosat kostealla rievulla. Päällisiä tai solumuoveja voidaan tilata. Kunnossapito tulee suorittaa 
säännöllisin välein ja tarvittaessa. 

9.3 - Hävittäminen

Tarkista kaikkien liikkuvien osien kuluneisuus tarpeen mukaan. 

Erottele käytetyt osat materiaalityypin mukaan hävittämistä varten.

Metallia = selkänojan runko, jalkatuki, käsinoja, päätuki ym. 
Muovia = istuin- ja selkänojan osat, pöytä, jalkalauta, tyyppikilpi ym. 
Palavaa = päälliset, lantiovyö, nelipistevyö ym.

9.4 - Yhteenveto/Tarkastukset

* Suorita tarkastukset ohjeiden mukaisesti. 
* Tarkista säännöllisesti, että ruuvit ovat kireällä.
* Tarkista säännöllisesti, etteivät tyynyt tai hihnat yms. ole vaurioituneet. 

9.5 - Varaosat

Pro Series –päätukeen saa käyttää ainoastaan Anatomic SITT AB:n toimittamia varaosia. 

9.6 - Takuu

Yhden vuoden takuu varmistusvirheiden osalta.

9.7 - Yhdistelmät

Pro Series –tuotteita saadaan yhdistää ainoastaan muiden Pro Series –tuotteiden kanssa. Muiden yhdistel-
mien osalta tulee ottaa yhteys Anatomic SITT AB:hen.
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Item.nr. ENBR301-1, edition 3 - 2010-07-16

Plush-/Mini Headsupport

MANUAL

Sticker placement!

Tillverkare / Manufacturer
Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-60006 Norrköping
SWEDEN - Phone +46 (0)11-16 18 00

Manufacturer: 
Sunrise Medical, European Operations 

West Midlands, UK

The product is only intended for use as a headrest. 
If other uses are desired, please contact Anatomic SITT AB.

Anatomic SITT AB (valmistaja) 

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden 

Puh. +46 11 16 18 00 

Fax +46 11 16 20 05 

Asiakastuki +46 11 16 18 05 

Käyntiosoite

Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden 

Anatomic SITT A/S 

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark 

Puh. +45 86 17 01 74 

Fax +45 86 17 01 75 

Rehaco Oy

Haarasuontie 6 A7, 90240 Oulu, Finland

Puh: +35 840 775 22 88

Anatomic SITT Nederland BV 

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands 

Puh. +31 344 63 45 40 

Fax +31 344 62 33 61 

Maailma

anatomicsitt.com 

info@anatomicsitt.com 

facebook.com/anatomicsitt
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Jälleenmyyjä:

Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7, 90240 Oulu 

040 705 5886
info@rehaco.fi 
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