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11.1 - Followup

11.2 - Maintence

Important!
If rashes occur, stop using the head support. Contact medical/qualified person for a correct adjustment 
as soon as possible.

Observe the user during a day to see if additional adjustments are necessary.

Note!
Continue to observe the user after installations and adjustments are made. If the user 
experiences any discomfort or if a rash occurs, REMOVE THE SUPPORT IMMEDIATELY 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.

Check all the moveable parts for wear, replace if necessary.
 
Separate used parts by material type for discarding.

Metal = Backframe, footrest, armrest, headsupport etc.
Plastic = Seat- & backpart, table, footrestplate, designplate etc. 
Combustible = Lining, hipbelt, x-strap etc.

* Continue to perform the checkups as directed.
* Check regulary if the screws are properly tightened.
* Check regulary if the cushions or straps etc. are worn out.

The Pro Series head support may only be fitted with spare parts delivered by Anatomic SITT AB.

1 year warranty to manufacturing errors.

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.

11.3 - Disposal

11.4 - Summary/ Checkup

11.5 - Spareparts

11.6 - Warranty

Content

2.1 - Headsupport try-out

Important

* Mounting and adjustment of Soft Pro headsupport should 
   be performed by medical/qualified persons only.  

* The head support should only be used as a part of a complete     
    seating system 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 seating position:
 
  Many users has an assymetrical seating position and/or shear 
  forward with the pelvis. (Kyphotic seating position)

* 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. 

* Check the position of the pelvis. It is important to have a correct position for the head since    
   it is based on the position of back- and of the pelvis. If necessary use a cushion or a 
   seatbelt for positioning.

* Check if the user needs support for the chest and/or shoulders. If necessary use X-Strap 
   or Sternumsupport.
 
* Check the range of movement for the neck and the head. Check if the position errors are 
fixed or if they can be corrected.

* Check the tonus and head position of the user.

2.1  Important things to think about during try-out
2.2  Adjustment of the Soft Pro headrest
3.1 Mounting bracket Pro
3.2 Mounting bracket 15x15
4 Flexible adapter for headrestholder
4.1 Detachable mount for swingaway upgrade
5.1  ”PRO” Core System
5.2 ”LINX” Core System
6.1  Mounting of ball-rod
7 Mounting of headrest 
7.1 Headrest try-out
8.1 Active foreheadstrap
8.2 Adjustment of active foreheadstrap
8.3 Forehead arc
9.1 Mounting of lateral facial support
9.2 Swing away Lateral one-finger release
9.3 Lateral facial pad positioning
10 T-bar
11.1 Follow up
11.2 Maintenance
11.3 Reconditioning instructions/Disassembly/Disposal
11.4 Summary/checkup
11.5 Spare parts
11.6 Warranty
11.7 Combinations

11.7 - Combinations

2.1  Tärkeitä huomioitavia seikkoja kokeilun yhteydessä
2.2  Soft Pro –päätuen säätäminen
3.1  Asennuskannatin Pro 
3.2  Asennuskannatin 15x15 
4  Joustoadapteri päätuen kannattimelle
4.1  Irrotettava asennuskappale kääntöversiolle
5.1  ”PRO” - kannatinjärjestelmä
5.2  ”Linx”-kannatinjärjestelmä
6.1  Kuulatangon asentaminen
7  Päätuen asentaminen
7.1  Päätuen kokeilu
8.1  Dynaaminen otsapanta
8.2  Dynaamisen otsapannan säätäminen
8.3  Otsakaari
9.1  Kasvojen sivutuen asentaminen
9.2  Sivuun kääntyvä, painokytkimellä avattava tuki
9.3  Kasvojen sivuttaistuen asentosäätö
10  T-tanko 
11.1  Seuranta
11.2  Kunnossapito 
11.3  Kunnostusohjeet/purkaminen/hävittäminen
11.4  Yhteenveto/tarkastus
11.5  Varaosat
11.6  Takuu
11.7  Yhdistelmät

Sisällys 

2.1 – Päätuen kokeilu

Tärkeää
* Soft Pro –päätuen asentaminen ja säätäminen kuuluu ai-

noastaan 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 lantion taipumus siirtyä eteenpäin (kyfoottinen istu-
ma-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. 

2Käyttöohje Päätuki aikuisille/nuorille
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Ylätuen säätö (4).

Yläsivutuen säätö (4).

Ylätuen säätö  (4).

Koko päätuen syvyys/korkeussäätö (2).

Alasivutukien säätö (3).

Koko päätuen korkeussäätö (1).

Alasivutuen 
kallistussäätö (3).

The lower support cushions 
take to much pressure.

Not enough free space 
for the ear. Pressure on 
processus mastoideus.

The arc outwards on the 
lower support cushions 
is too high.

Upper support cushion is too far 
away from the back of the head.

WRONG! 
The headrest 
leans too much 
backwards

What to look for to decide if the settings are correct?

Since the upper support cushions have to work in harmony with each other, is it very important 
that the pressure on the support cusions is balanced so that the user do not get too high pressure 
from one single support cusion. Below are some examples of what you should look for to decide if 
the settings are correct. 

11.1 - Follow up

The upper edge on the 
upper support cushion 

take too much pressure

Too little contact with the 
lower support cushions. 

The arc outwards on the 
lower support cushions is 
too low. Can press against 
the shoulders. 

WRONG! - 
Headrest lean to 
much forward

The pressure is better 
divided.

Free space at the ear and 
processus mastoideus.

The lower support cushions 
are.

CORRECT!
The pressure is divide 
correctly.

* Observe the user’s posture and head position both from the front and from the side. 
   Is the user’s head placed as it were during the ”hand simulation”?
* Can the user turn the head left and right? 
* Observe the user’s breathing and ensure that it is normal.
* Observe how the user manages to eat and swallow. 
* Observe possible movements that indicate pain or discomfort for the user. 
* Check all contact areas on the back of the head and the bone behind the ear (Processus Mastoideus), 
   so the skin is not red and irritated.

3

E) Leuka

D) Kaulavaltimo

C) Kartiolisäke

A) Takaraivo

B) Niska

3Käyttöohje Päätuki aikuisille/nuorille

2:1) Tärkeitä huomioitavia seikkoja

Oikealla olevassa kuvassa osoitetaan tärkeät kohdat, jotka on huomioitava tukea asennettaessa/kokeiltaessa. 

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 - Soft Pro –päätuen säätäminen

1. Adapterin korkeus. 
2. Vaakatangon syvyys/kallistussäätö. 
3. Alasivutuen säätö (yläsivutukea työnnetään taaksepäin). 
4. Yläsivutuen säätö. 
5. Aktiivisen otsapannan & sivuten aseman säätö, ks. s.10-13 
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10 - T-bar

The T-bar gives support sideways for the rear part of 
the head. The T-bar is used instead of the rear support 
cushion. In many cases, this support can also be used 
in combination with the active forehead strap.
The T-bar is available for one or two sides.

Mounting
1) If a standard rear support cushion is mounted, remove 
this by loosening the screws according to pos. A, picture 1.

2) Mount the T-bar stay according to pos. A, picture 2.

Adjustment
1) Loosen the screws according to pos. A, pic 3. 
Adjust to wanted heigh. Lock the screws.

2) Loosen the screws according to pos. B, pic 3. 
Adjust the support cushion so that it follow the shape 
of the head. Lock the screws. 

If needed the shape of the support cushions shape can 
changed by bending it. 

Alternative utföranden:

Pic 1

Pic 2

Pic 3

Pos. 1, Item.nr 77293
short T-bar pad (13 cm)

Pos. 2, Item.nr 77296
long T-bar pad (17 cm)

T-bar, one side

3.1 – Asennuskannatin Pro

Asennuskannatin Pro, Linx, Lapsi 77038, 77039, 77041

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

65 mm

B

D

C

A

A - Kuusiokolokantaruuvi 

B - Tukikappale 

C - Mutteri

D - Aluslevy

Asennuskannatin 15x15 70121

55 mm

B

D

C

A

A - Kuusiokolokantaruuvi 

B - Lukituskappale 

C - Mutteri

D - Aluslevy

3.2 – Asennuskannatin 15x15

4Käyttöohje Päätuki aikuisille/nuorille
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1) Ensure that the headrest is correctly adjusted before you mount the support cushion.

2) Place the user in the seat and loosen the hexagon socket head screws holding the support cushion 
(the screws should be loosened just enough so that the stays are in the chosen position, 
but still are easy to adjust by hand).

Analysis to perform before continued adjustment:

3) Adjust the support cushions to a position according to the analysis that were performed in the 
previous point. The support cushions should be positioned so that they disturb sight or hearing, 
also care for that there is no pressure against the jaw.

4) When a good position for the support cushions has been found, lock the screws so that the 
settings can not change. Make sure that the screws are equally tightened on both sides. 
The gap between the two halves of the ball-joint should be equal on both sides. 

Observe the user during a day to see if additional adjustments are necessary.

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

16 5

9.3 - Lateral facial pad positioning

A -Kuusiokolokantaruuvi

B - Tukikappale 

C - Mutteri

D - Aluslevy

Huom: 
pystytangon lyhentäminen saattaa olla tarpeen.

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

5Käyttöohje Päätuki aikuisille/nuorille
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9.2 - Swingaway  Lateral One-Finger Release

Swingaway  Lateral One-Finger Release                                77144Päätuen kannattimen asentaminen 77038, 77039, 77041

Irrotettava päätuen kannatin asennetaan 
joustoadapteriin kuvan mukaisesti.

4.1 – Irrotettava asennuskappale kääntöversiolle

A

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 kuusiokoloavaimen avulla

Kuva 1A

B

C

F

D

E

A - Kuusiokolokantaruuvi 
kallistus- ja syvyyssäädölle

B – Suojus
C – Kannatin

D - Kiertymisenestorengas
E – Kuusiokolokantaruuvi, 

kiertymisenestorengas
F – Irrotettava kannatinosa Pro 

(70121) 

B

C

F

D E

5.1 - ”PRO” - kannatinjärjestelmä

Swinging the support away: grasp the swingaway lateral latch as shown. Push with the thumb 
and pull with the index finger.

Swinging the support into position: push the lateral ballrod into place until the latch snaps 
shut.

A - Kuusiokolokantaruuvi

6Käyttöohje Päätuki aikuisille/nuorille
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The side support is developed to complement the Pro series head support when a lateral 
support is needed to keep the head in an upright position. The support cushion is suspended 
by a ball joint thus providing a stable support that can be easily adjusted to fit the user’s 
needs.Sight and hearing are not disturbed due to the flexible design. Choose between six 
different support cushions for the best fit possible.

Mounting and adjustment of lateral facial support should be performed by 
medical/qualified persons only.

Mounting, lateral facial support:

1) Attach the side support according to Fig.1.

2) Attach the side support arm to the mount 
according to Fig.2.

3) Attach side support cushion according 
to Fig.2.

A

B

C

Picture.1

Picture.2

A - Hexagon socket head screw

B - Washer

C - Nut

A

6.1 – Kuulatangon asentaminen

A – Lukitusta tehostavat urat. 

B – Oikein kohdistettu 
   – ruuvit yhtä kireällä

C – Väärä kohdistus 
   – ruuvit eri kireydellä.

A

B

C

Kiristä kaikki ruuvin, kun säädöt on tehty.

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

Väärin

Oikein

A – Kuusiokolokantaruuvi 
kallistus- ja syvyyssäädölle

B – Kiertymisenestorengas

C – Kuusiokolokantaruuvi 
korkeussäädölle

D – Irrotettava kannatinosa Pro 
(77039)

E – Kahva, irrotettava kannatinosa

A

B

C

D

E

5.2 - ”Linx”-kannatinjärjestelmä9.1 - Mounting of lateral facial support

7Käyttöohje Päätuki aikuisille/nuorille
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A

E

D

B

C

7 – Päätuen asentaminen

A - Ruuvit
B - Kiinnityskappaleet
C – Vaakatangon kuula. 
D – Tukityynyjen kiinnityskuulat. 
E - Kumisuojus. 

Aluslevy ja tukityynyt vaakatankoon asennettaessa. 

Vaihe 1 – Avaa ruuvit kappaleiden B avaamiseksi.
Vaihe 2 – Työnnä kuula C kappaleiden B väliin ja asenna 
ruuvit A takaisin.
Vaihe 3 – Asenna tukityynyt kiinnityskuuliin D. 
Vaihe 4 – Tee tarvittavat asentosäädöt. 
Vaihe 5 – Kiristä ruuvit A. 
Vaihe 6 – Työnnä kumisuojus E paikalleen. 

Kuva 1

7.1 – Päätuen kokeilu

8.3 - Forehead arc

  Heads-up                                                        77118

Mounting, Heads-up

1) Mount the same way as Active forehead strap. See page 11.

Pic 1 Pic 2 Pic 3

2) Start by mounting the forehead arc on the stay to the rear support cushion. See pos. A, 
pic 1. Lock the screw, (more adjustments will be done later).

3) Loosen screws according to pos. A, picture 2 just enough so that the positions can 
be adjusted by hand.

4) Put the user gently in the chair. Lift the forehead arc over the head and place it in a 
comfortable position over the eyebrows. Lock the screws.

5) Adjust the length on the arc by tensing or releasing the velcro strap. See pic. 3. 
When the user leans the head against the rear support cushion the distance to the 
forehead arc should be about a finger’s width. 

6) Adjust the height of the mounting bracket so that the angle between the forehead and the 
forehead arc is 90o. See picture 5.

7) To stop the heads-up to slide down over the nose loosen the screws according to pos. A, pic 2 
and turn the brackets according to pos. B, pic 2 to a position so that the forehead arc rest on 
brackets. 

Check so the space between the arc and the ears is 1,5 - 2 cm (about a fingers width), 
to avoid irritation on ears.

8) Lock screws according to pos. A, picture 2.

Observe the user during a day to see if additional adjustments are necessary.

Note!
Continue to observe the user after adaption. If the user experiances 
the least discomfort or if the skin become irritated, stop immedeately 
using the heads-up and contact medical/qualified person correct the adaption. 
(Some users may need a long time getting used to wearing the product.)

Pic 4 Pic 5

8 13
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Vaihe 1
Irrota päätuki kannattimestaan. Aseta käyttäjä istuimeen ja 
jäljittele päätuen asemaa pitelemällä käyttäjän päätä asennos-
sa, joka on mahdollisimman neutraali.

OK! 
Näin selviää, millainen tasapaino käyttäjällä on ja kuinka suuri 
on liikealue.

Vaihe 2 

Asenna päätuki kannattimeen. Avaa ylätuen kiinnitystä (A 
kuvassa 1). Siirrä sitä taaksepäin siten, ettei se ole lähellä 
käyttäjän pään alaosaa. Ks. kuva 1. 

Tärkeää!

*Pro Series –päätuen asentaminen ja säätäminen kuuluu ainoastaan pätevän lääkintähenkilökunnan tehtä-
väksi. 

Sovittamista helpottaa, mikäli ainakin kaksi ihmistä osallistuu siihen. Toinen säätää päätukea ja toinen 
avustaa tukemalla käyttäjän pään haluttuun asentoon.
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Adjustment of Headrest

Kuva 3

Kuva 2

Kuva 1

22

8.2 Inprovning av aktivt pannband

12

WRONG!
The pulleys are mounted too low causing the 
strap to ride down on ears and eyes. 
Solution: Raise pulley mechanism by adjusting 
crossbar up slightly. Also check that tension is 
tight enough.

WRONG!
The pulleys are mounted too high causing the 
strap to ride up over the head.
Solution: Lower pulley mechanism by adjusting 
crossbar.

Too low
Pulley too low 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

Chafe to ear

900

Try-out, Static foreheadstrap

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

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

2) Adjusting the tension of the strap: Using the tension adjusters, tighten 

the strap to the point required to maintain constant forehead contact, not 

tight enough to cause redness from excessive pressure.

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

the rear during this adjustment. Failure to do so is extremely dangerous 

and will allow the strap to become loose and slip over the user’s eyes or nose.

3) Adjusting the angle of the forehead strap pull direction:

Adjust the assembly up or down to achieve a direction of pull on forehead 

that is perpendicular to the slope on the forehead.

9Käyttöohje Päätuki aikuisille/nuorille

Päätuen säätäminen

Vaihe 3 
Avaa ruuveja A sen verran, että säätö on mah-
dollista tehdä käsin. Katso kuva 1.

Vaihe 4
Työnnä päätukea kokonaisuudessaan 
eteenpäin, kunnes alemmat tukityynyt kos-
kettavat pään alaosaa. Kiristä ruuvit (ks. 
kuva 2). Tässä vaiheessa riittää kahden 
ruuvin kiristäminen yhdeltä puolelta.

Vaihe 5
Säädä alemmat tukityynyt parhaan mahdollisen kos-
ketuksen saamiseksi pään alaosaan. Tämä saattaa 
edellyttää tukityynyjen säätämistä epäsymmetriseksi. 
Kiristä ruuvit (ks. kuva 3).

Kun alatukityynyt on säädetty varmista, että pää on 
parhaassa mahdollisessa neutraalissa asennossa. Lisä-
säätöjä voidaan tehdä vaiheet 3-5 toistamalla.
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A - Hexagon socket head screw

B - Washer

C - Stay to the upper support.

Dynamic foreheadstrap, adult, child                  77101 

8.1 - Dynamic foreheadstrap

Mounting:

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

2) Start by attaching the forehead strap to the stay to the upper support. See pos. C

Lock screw. (Further adjustments will be made later on.)

A

B C

D

E

B

D

A

B

C

11

A - Hexagon socket head screw

B - Pulley

C - Strap

D - Tension adjuster

E - Forehead strap

IMPORTANT!
Refer to qualified therapists or rehab technology supplier trained in post 
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.

10Käyttöohje Päätuki aikuisille/nuorille

Päätuen kokeilu

Tärkeää
Oikealla olevassa kuvassa oleva punainen alue on tukityyny-
jen alue, johon suurimman osan tuesta tulisi kohdistua.

Vaihe 6 
Avaa takatukityynyjen ruuveja kohdissa A, B, 
C sen verran, että säätäminen voidaan tehdä 
käsin. Siirrä tukityynyä eteenpäin siten, että se 
on noin 1 cm pään takana (tarkoitus on antaa 
tukea käyttäjän työntäessä päätään taaksepäin, 
yliojentautumisen estämiseksi). Säädä myös 
tukityynyn korkeus ja kallistus pään muotoja 
myötäileväksi. Kiristä ruuvit.

Vaihe 7 
Kun säädöt on saatu sopiviksi, kiristä kaikki ruuvit. Varmista, 
että ruuvit kiristetään samaan kireyteen molemmilla puolin ja 
että pallonivelen puoliskojen välit ovat yhtä suuret (ks. kuva).

Vaihe 8 
Pane muovisuojus takaisin paikalleen. Vaakatankoa voidaan tarvittaessa lyhentää. Poista pääty-
tulppa, katkaise tanko ja pane tulppa takaisin paikalleen.
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Important
The red area on the figure 
to the right shows the area on the support cushions 
where most of the support should end up.

Step 6
Loosen the screws to the rear support 
cushions according to pos. A, B, C just 
enough so that adjustments can be made
by hand. Move the support cushion 
forward so it is about 1 cm behind the 
head, (it should only provide support when 
the user pushes the head backwards, 
to prevent overextension). 
Also adjustt the height and the angle too 
of the cushionsupport so that it 
follows the shape of the head. 
Lock the screws. 

Step 7
When the settings are satisfactory, re-tighten all 
screws. Make sure the screws are equally tight on 
both sides. The gap between the two halves of the 
ball-joints should be equal on both sides (see picture)

10

Step 8
Put the plastic cover back. If necessary, the horizontal 
stay can be cut in length. Remove the end cap, cut the stay and put the end cap back.

Headrest try-out

A - Kuusiokolokantaruuvi

B - Aluslevy

C – Ylätuen kannatin. 

Dynaaminen otsapanta aikuiselle ja lapselle 77101 

8.1 – Dynaaminen otsapanta

Asentaminen: 
1) Varmista ennen otsapannan asentamista, että päätuki on oikein asennettu.

2) Aloita kiinnittämällä otsapanta ylätuen kannattimeen, kohta C. Kiristä ruuvi

(säätämistä voidaan jatkaa myöhemmin).

A

B C

D

E

B

D

A

B

C
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A - Kuusiokolokantaruuvi

B - Pyörä

C - Hihna

D – Kireyden säädin

E - Otsapanta

TÄRKEÄÄ! 
Otsapannan säätämisessä on syytä käyttää apuna päteviä asentotukeen 
perehtyneitä 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 myöskään saa olla niin löysällä, että se pääsee 
liukumaan silmien tai nenän päälle. 

11Käyttöohje Päätuki aikuisille/nuorille
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Adjustment of Headrest

Picture 3

Picture 2

Picture 1

Step 5
Adjust the lower support cushions until best 
possible contact against the lower part of the 
head is achieved. An assymmetric placement of 
the support cushions may be required. 
Lock the screws (see picture 3). 

When the lower support cushions are adjusted, 
check that the head is in the best possible 
neutral position. If adjustments are required, 
repeat steps 3-5.

22

8.2 Aktiivisen otsapannan kokeilu

Liian alhaalla
Hihnapyörä liian alhaalla Panta liukuu silmien päälle Hihnapyörät liian korkealla Panta liukuu pään yli

Liian korkealla

OIKEA 
ASENNUS

Oikea etäisyys on noin 
sormenleveys

Aseta otsapanta 
kulmakarvojen päälle

Hihna hiertää korvaa

900

Step 3
Loosen collar screws according to pos A 
just enough so that adjustement can be 
made by hand. See picture 1.

Step 4
Push the entire headrest forward 
until the lower support cushions 
get in contact with the lower part 
of the head. 
Lock the screws (see picture 2). 
At this point it is enough to tighten 
two screws on one side.

VÄÄRIN! 
Hihnapyörät on asennettu liian alas, mikä aiheut-
taa hihnan kulkemisen alhaalla yli korvien ja pan-
nan laskeutumisen silmien päälle.
Ratkaisu: kohota rullamekanismia poikittaistan-
koa hieman ylöspäin säätämällä. Varmista myös, 
että kireys on riittävä.

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

Staattisen otsapannan kokeilu

1) Pannan pukeminen: aseta käyttäjä tuoliin varmistaen, että päätuki on oi-
kein 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 
aiheuttaisi punoitusta.

Varoitus: käyttäjän pään tulee tätä säätöä tehtäessä olla kokonaan kosketuk-
sissa pään takana olevaan tukipehmusteeseen. Toimenpide on muussa tapauk-
sessa vaarallinen ja päästää hihnan löystymään ja pannan putoamaan käyttäjän 
silmien tai nenän päälle.

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

12Käyttöohje Päätuki aikuisille/nuorille
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A

E

D

B

C

7 - Mounting of headrest

A - Screws

B - Attachment

C - Horizontal stay ball.

D - Attachment balls for support cushions.

E - Rubber cover.

When mounting the base plate and the support cushions on the horizontal stay. 

Step 1 - Loosen the screws A, to remove the half-moon B.

Step 2 - Insert the ball C and attach B and the screws A.

Step 3 - Assemble the support cushions to the attachment balls D.

Step 4 - Adjust to the desired position.

Step 5 - Lock the screws A.

Step 6 - Slide the rubber cover E over.

Important
*Assembly and adjustment of the Pro Series must be done by medical/qualified person only.

To ease the fitting at least two people should participate. One person adjusts the headrest 
and the other assists by holding the head of the user in the desired position.

Pic 1 Step 1
Remove the headrest from the headrest bracket. 
Place the user in the seat and simulate the headrest 
position by holding the users head in a position that 
is as neutral as possible. 

OK!
what balance the user have and how large the range 
of movement is.

Step 2
Mount the headrest in the headrest bracket. 
Loosen the upper support cushion, (see pos. A, pic 1). 
Move it backwards so that it is not close to the lower 
part of the user’s head. See pic 1.

7.1 - Headrest try-out

77118

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3

Kuva 4 Kuva 5

8 13
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2) Aloita asentamalla otsakari takatukityynyn kannattimeen, kohta A kuvassa 1. Kiristä ruuvi (lisäsäätöjä 
tullaan tekemään myöhemmin).

3) Avaa A:lla kuvassa 2 merkittyjä ruuveja sen verran, että säätäminen onnistuu käsin.

4) Aseta käyttäjä varovasti tuoliin. Nosta otsakaari pään yli ja aseta se miellyttävään kohtaan kulmakarvo-
jen päälle. Kiristä ruuvit. 

5) Säädä kaaren pituus tarrahihnaa kiristämällä tai löysäämällä. Ks. kuva 3. Kun käyttäjä nojaa päätään 
takatukea vasten, tulisi etäisyyden otsakaareen olla noin sormenleveys.

8.2 – Sivuun kääntyvä, painokytkimellä avattava tuki

Otsakaari

Asentaminen1) Asentaminen tapahtuu samalla tavalla kuin aktiivisen otsapannan asennus sivulla 11. 

6) Säädä asennuskannattimen korkeus sellaiseksi, että otsan ja kaaren välinen kulma on 90°. Katso kuva 5. 

7) Otsakaaren estämiseksi liukumasta nenän päälle avataan A:lla kuvassa 2 merkittyjä ruuveja ja kannatti-
mia käännetään kuvassa 2 B:llä merkittyyn asentoon siten, että otsakaari lepää kannattimien päällä.

Varmista, että kaaren ja korvien välinen etäisyys on 1,5-2 cm (noin sormenleveys) korviin kohdistuvan 
ärsytyksen estämiseksi. 

8) Kiristä A:lla kuvassa 2 merkityt ruuvit.

Huom! 

Käyttäjän tarkkailua on jatkettava sovituksen jälkeen. Mikäli käyttäjä kokee säädön epämiellyttäväksi tai iho 
ärsyyntyy, on pääkaaren käyttäminen välittömästi lopetettava ja pyydettävä pätevää lääkintähenkilökun-
nan edustajaa korjaamaan sovitus. (Jotkut käyttäjät saattavat tarvita pitkän ajan ennen tottumista laitteen 
käyttöön.) 
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714

A

B

C

Kuva 1

Kuva 2

A

6.1 - Head support

A - Grooves for better locking 

capacity.

B - Correct Alignment.  

Evenly tighten screws

C - Incorrect Alignment

Unevently tightened screws.

A

B

C

Tighten all the screws when all the adjustments are made.

Make sure to tighten all the screws equally on both sides 
and that the spaces between the two halfs of the ball joint 
are equally big.

Incorrect

Correct

A - Hexagon socket head screw, 

adjusting the angle and depth.

B - Anti-rotational collar

C - Hexagon socket head screw for 

hight adjustment

D - Detachable receptacle Pro 

(77039)

E - Handle, detachable receptacle

A

B

C

D

E

5.2 - ”Linx” Core System

14Käyttöohje Päätuki aikuisille/nuorille

9.1 – Kasvojen sivutuen asentaminen

Sivutuki on kehitetty Pro Series –päätuen täydennykseksi, kun on tarve tukea päätä sivulta sen pitämiseksi 
pystyasennossa. Tukityyny on ripustettu tukevan tuen antavalla pallonivelellä, jota on helppo säätää käyttä-
jän tarpeiden mukaiseksi. Joustava rakenne ei estä näkemistä ja kuulemista. Valittavissa on kuusi erilaista 
tukityynyä parhaan mahdollisen sovituksen aikaansaamiseksi.

Kasvojen sivutuen asentaminen ja säätäminen kuuluu ainoastaan pätevän lääkintähenkilökun-
nan tehtäväksi.

Kasvojen sivutuen asentaminen:

1) Kiinnitä sivutuki kuvan 1 mukaisesti.

2) Kiinnitä sivutuen tanko kannattimeen 
kuvan 2 mukaisesti.

3) Kiinnitä sivutuen tyyny kuvan 2 mukai-
sesti.

A - Kuusiokolokantaruuvi 

B - Aluslevy

C - Mutteri
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77144Mounting of headrestholder                                     77038, 77039, 77041

The detachable headrest support is mounted 

according to the picture on the flexible adapter.

4.1 - Detachable Mount for Swingaway upgrade

A

A - Hexagon socket head screw, 

      adjustment of angle and depth

B - Pivot cover

C - Anti-rotational collar

D - Hexagon socket head screw, 

Anti-rotational collar

E - Detachable receptacle (77021)

F - Detachable receptacle Pro (77038)

Unsnap the horizontal pivot cover (B)
Use a screwdriver or a hexagonalscrewdriver

Fig.1A

B

C

F

D

A - Hexagon socket head screw

adjustment of angle and depth

B - Pivot cover

C - Bracket (77028)

D -Anti-rotational collar

E - Hexagon socket head screw, 

Anti-rotational collar

F - Detach receptacle Pro 

(70121)

E

A

B

C

F

D E

5.1 - ”PRO” - Core System

A - Hexagon socket head 

15Käyttöohje Päätuki aikuisille/nuorille

Tuen kääntäminen sivuun: tartu tuen sivusalvasta kuvassa esitetyllä tavalla. Paina peukalolla ja vedä 
etusormella.

Tuen kääntäminen takaisin paikalleen: paina sivuttaistankoa paikalleen, kunnes salpa lukkiutuu.

9.2 – Sivuun kääntyvä, painokytkimellä avattava tuki

Sivuun kääntyvä, painokytkimellä avattava tuki
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1) Ensure that the headrest is correctly adjusted before you mount the support cushion.

2) Place the user in the seat and loosen the hexagon socket head screws holding the support cushion 
(the screws should be loosened just enough so that the stays are in the chosen position, 
but still are easy to adjust by hand).

Analysis to perform before continued adjustment:

3) Adjust the support cushions to a position according to the analysis that were performed in the 
previous point. The support cushions should be positioned so that they disturb sight or hearing, 
also care for that there is no pressure against the jaw.

4) When a good position for the support cushions has been found, lock the screws so that the 
settings can not change. Make sure that the screws are equally tightened on both sides. 
The gap between the two halves of the ball-joint should be equal on both sides. 

Observe the user during a day to see if additional adjustments are necessary.

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

16 5

9.3 - Lateral facial pad positioning

A - Hexagon socket head screw

B - Sarg sprint

C - Nut

D - Washer

Note:
It might be necessary to cut the vertical 
stay.

4.1 - Flexible adapter for headrestholder

Flexible adapter for headrestholder                                                          77040

Recommended 
mounting height from 
the top of the back:
Pro - 5 cm
Linx - 22 cm
Child - 5 cm

B

DC

A

4,5 cm

5 cm

2,5 cm

5 cm
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9.3 – Kasvojen sivuttaistuen asentosäätö

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

2) Aseta käyttäjä istuimeen ja avaa kuusiokantaruuveja, jotka kiinnittävät tukityynyn (ruuveja tulee avata 
sen verran, että osat pysyvät paikoillaan, mutta ovat helposti säädettävissä 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 varottava kohdistamasta painetta leukaan.

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.

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.
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4 17

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

3.1 - Mounting bracket Pro

Mounting bracket Pro, Linx, Child                                                            77038, 77039, 77041

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

65 mm

B

D

C

A

A - Hexagon socket head screw

B - Sarg sprint

C - Nut

D - Washer

Mounting bracket 15x15                                                           70121

55 mm

B

D

C

A

A - Hexagon socket head screw

B - Sarg sprint

C - Nut

D - Washer

3.2 - Mounting bracket 15x15

17Käyttöohje Päätuki aikuisille/nuorille

10 - T-tanko

T-tanko tarjoaa sivuttaistukea pään takaosalle. T-tankoa 
käytetään takatukityynyn asemesta. Monissa tapauksissa tätä 
tukea voidaan myös käyttää yhdessä aktiivisen otsapannan 
kanssa. T-tanko on saatavana kahdessa koossa.

Asentaminen

1) Mikäli tavanomainen takatukityyny on asennettuna, se tulee pois-
taa avaamalla kuvassa 1 A:lla merkityt ruuvit.

2) Asenna T-tangon kannatin kuvassa 2 A:lla merkittyyn kohtaan.

Säätäminen

1) Avaa kuvassa 3 A:lla merkittyjä ruuveja. Säädä halutulle korkeudelle ja 
kiristä ruuvit.

2) Avaa kuvassa 3 B:lla merkittyjä ruuveja. Säädä tukityyny siten, että se 
myötäilee pään muotoja ja kiristä ruuvit.

Tukityynyjen muotoa voidaan tarvittaessa muuttaa sitä taivuttamalla.

Vaihtoehtoisia malleja: 

1, tuotenro. 77293
lyhyt T-tangon pehmuste (13 cm) 

2, tuotenro. 77296
pitkä T-tangon pehmuste (17 cm) 

T-tanko, 
yksipuolinen
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18

Height of the adapter.

Depth/angle of the horizontal stay.

Adjustment of the lower side support (push the upper side support backwards).

Adjustment of the upper side support.

Adjustment of pos. active forheadstrap & side support p.10-13

2.2 - Adjustment of the Soft Pro headrest

Height adjustment of 
upper support (4).

Depth adjustment of 
upper side support (4).

Angle adjustment of 
upper support (4).

Depth / height adjustment of the entire headrest (2).

Width adjustment of lower side supports (3).

1.
2.
3.
4.
5.

Height adjustment of the entire headrest (1).

Angle adjustment of 
lower side support (3).

3

2:1) Important things to thing about

The figure on right illustrates important points to consider when a correct support is 
mounted/tried out.

The head support should support the head by A & B. 

Avoid to put pressure on

C-Processus mastoideus
D-Neckpulse
E-Jaw

Warning!
When working with people who has hydrocephalus and shunt, consult a physician for instructions 
on how much pressure can be placed on shunt area and in neck/cervical area.

E) Jaw

D) Neckpulse

C)  Processus mastoideus

B)  Lower neck

A)  Back of the neck
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11.1 – Seuranta

Mitä seikkoja tulee havainnoida sen päättelemiseksi, ovatko säädöt oikeanlaiset?

Koska ylempien tukityynyjen on toimittava keskenään yhteistoiminnassa, on hyvin tärkeätä, että tukityynyi-
hin kohdistuva paino on tasainen siten, ettei käyttäjään kohdistu liiallista painetta vain toisesta tukityynys-
tä. Alla esitetään joitakin esimerkkejä seikoista, joita tulee havainnoida sen päättelemiseksi, ovatko säädöt 
oikeanlaiset.

* Tarkkaile käyttäjän ryhtiä ja pään asentoa sekä edestä että sivulta. Onko käyttäjän pää ”käsisimulaatio-
ta” vastaavassa asennossa?

* Pystyykö käyttäjä kääntämään päätään vasemmalle ja oikealle? 

* Tarkkaile käyttäjän hengitystä varmistaen, että se on normaali. 

* Tarkkaile, miten usein käyttäjä kykenee syömään ja nielemään. 

* Tarkkaile mahdollisia liikkeitä, jotka viittaavat käyttäjän kokemaan kipuun tai epämukavuuteen. 

* Tarkista kaikki kosketusalueet pään takana ja korvan takana olevassa luussa (kartiolisäke) varmistaen, 
ette iho punoita eikä ole ärtynyt.

Ylempi tukityyny on liian etäällä 
pään takaosasta.

VÄÄRIN!
Päätuki nojaa liiaksi 
taaksepäin

Ylemmän tukityynyn 
yläreunaan kohdistuu 
liikaa painoa.

VÄÄRIN!
Päätuki nojaa liiaksi 
eteenpäin

OIKEIN!
Paino jakautuu tasaisesti

Alempiin tukityynyihin koh-
distuu liikaa painoa.

Korvalle ei ole tarpeeksi tilaa. 
Kartiolisäkkeeseen kohdistuu 
painetta.

Alatukityynyjen ulkokaari on 
liian korkealla.

Heikko kosketus alatukityynyi-
hin.

Alatukityynyjen ulkokaari on 
liian matalalla. Saattavat pai-
naa olkapäitä.

Paino on paremmin jakautunut.

Vapaata tilaa korvan ja kartioli-
säkkeen kohdalla.

Alatukityynyt ovat kohdallaan.
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11.1 – Seuranta

Tärkeää!
Mikäli ilmenee rohtumaa, tulee päätuen käyttö lopettaa. Pyydä pätevää lääkintähenkilökunnan edustajaa 
korjaamaan säädöt mahdollisimman pian. 

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.

11.2 - 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. 

11.3 - 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.

11.4 - Yhteenveto/Tarkastukset

* Suorita tarkastukset ohjeiden mukaisesti. 

* Tarkista säännöllisesti, että ruuvit ovat kireällä.

* Tarkista säännöllisesti, etteivät tyynyt tai hihnat yms. ole vaurioituneet. 

11.5 - Varaosat

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

11.6 - Takuu

Yhden vuoden takuu varmistusvirheiden osalta.

11.7 - 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 2 - 2010-07-16

Adult & Junior Head Support

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.
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Jälleenmyyjä:

Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7, 90240 Oulu 

040 705 5886
info@rehaco.fi 


