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1. Placera fästet över huvudstödet så att framsidan av klämman 
(ett ben) är närmast patienten och baksidan av klämman (två ben) 
bakom huvudstödet. Viktigt att alla tre ben är parallella för största 
möjliga klämyta.

2. Spänn fast spännskruven genom att vrida medurs.

Montering HeadActive Kit 1

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.  

 

FRONT 

BACK 

ADJUST TO 
BACKREST 
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.  
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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 

3. Justera hängarens vinkel efter behov.

4. Vinkeln på stödkolonnen kan justeras framåt eller bakåt  
med skruven på höger sida av basen. Denna justering används  
för att justera tyngdpunkten till det läge man eftersöker.  
Denna justering kommer väl till användning när man justerar in 
HeadActive till brukare med en kyphotisk hållning.

HeadActive förlängare 15 cm
Standardmodellen kan förses med en förlängare för att ge  
ytterligare höjd vid behov.

Lateral vinkeljustering
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Det finns två sätt att montera HeadActive Kit 2.

1. Placera fixeringsplattan på ryggstödets baksida eller på huvud-
stödet så att skruvarna linjeras med de befintliga hålen. Om du 
behöver skapa nya hål säkerställ att ankarstycket sitter jämnt. 

Skruvar (ingår ej) för denna typ av fixering måste vara lämpliga för 
materialtypen.

2. Placera fixeringsplattan på ett fyrkantigt rör 15x15 mm (ingår ej) 
(art. nr. 790205) som kan fästas på baksidan av huvudstödet.

Montering HeadActive Kit 2HeadActive® 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 

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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2. Om fixeringsplattan är fixerad direkt på baksidan av stödkolon-
nen bör vinkeln inte överstiga 20°. Överdriven vinkel kan äventyra 
användarsäkerheten.

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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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Start by keeping the      user with their head in the 
position you want to     achieve. 

 

 

 

 

PLACE BELOW THE 
OCCIPUT 

PLACE ABOVE THE 
EYEBROWS 

FRONT 
ADJUSTMENT 

Ställ in HeadActive® i en tyst och lugn miljö, där du kan förklara alla 
steg i installationen för brukaren. För en säker installation krävs två 
personer - en som håller användarens huvud och en som monterar 
selen. Dra inte åt spännet på huvudkonturen. Placera inte selen 
över ögonbrynen eller öronen.

Använd inte vassa eller farliga föremål nära användaren.

Placera inte användaren i fara eller i farliga positioner.

Användarinställningar

Undvik ögonbryn

Undvik öronen

1. Börja med att hålla brukarens huvud i den önskade positionen.
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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 
(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. Placera selen runt brukarens huvud. Selen justeras med kard-
borre både fram och bak. Justera vid båda punkterna för att få 
båda sidorna av selen i linje med öronen. När rätt position har upp-
nåtts håller selen upp huvudet utan att du behöver dra åt för hårt. 

3. Fäst selen på hängaren med den tandade remsan (för höjd-
justering) som följer med selen. Höjden på fixeringsläget beror på 
önskad position för brukaren.
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HeadActive® fungerar bäst mellan rekommenderade vinkel- 
intervaller på 0° (upprätt) till 20° (lutad). Kontakta din 
återförsäljare om du har för avsikt att ställa in systemet utanför 
dessa rekommendationer.

Om du ändrar vinkeln på stödkolonnen behöver du också just-
era mittremsan för att uppnå optimal huvudposition. Juster-
ing av vinkeln på stödkolonnen kommer att orsaka ytterligare 
förlängning av nacken vilket kan vara extra känsligt för brukare 
med en cervikal ryggmärgsskada. För brukare som roterar  
rekommenderar vi att positionera hängaren på motsatt sida till 
det som brukaren föredrar, förutom i de fall där brukaren har en 
sned hals (torticollis).

Sidoskruven kan ändra vinkeln på stödkolonnen för att ge ett 
säkert stöd för användare med kyphos.
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Underhåll
Tvätta HeadActives olika delar med varmt vatten och mild tvål.  
Använd inte  blekmedel. Utsätt inte produkten för temperaturer 
som överstiger 75°C.

Förpackning och lagring
Produktens förpackning skyddar mot skador under transport 
och förvaring, och undviker exponering för kemiska föroreningar. 
Förvara på en ren, torr plats.

Återanvändning
Produkten lämpar sig inte för återanvändning för någon annan 
person än den ursprungliga brukaren. 

Anpassningar
Eventuella anpassningar som gjorts utan den ursprungliga  
produkttillverkaren samtycke befriar det från något ansvar om  
det uppstår problem med produkten under dess användning.
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Anatomic SITT A/S
Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark
Tel +45 86 17 01 74
Fax +45 86 17 01 75

Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden
Tel +46 11 16 18 00
Fax +46 11 16 20 05
Support +46 11 16 18 05

Besöksadress
Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden

Anatomic SITT Nederland BV
Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands
Tel +31 344 63 45 40
Fax +31 344 62 33 61 
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SE

NL

anatomicsitt.com
info@anatomicsitt.com
facebook.com/anatomicsitt

Rehaco OY
Haaransuontie 6 A7, 90240 Oulu, Finland
Tel: +35 840 775 22 88
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