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Voordelen

De 
Savant
HeadrestTM

Een hoofdsteun voor de rolstoel voor 
totale controle van het hoofd
De Savant Headrest™  is een nieuwe en unieke 
ondersteuing voor het hoofd. Het is koel, licht van 
gewicht en kan makkelijk met de hand gevormd 
worden. Het biedt ondersteuning op drie niveaus 
voor zijwaartse buiging en rotatie controle. Een 
hoofdband kan gebruikt worden voor steun aan de 
voorkant van het hoofd. 

Voor de installateur:

 • eenvoudig op maat te maken (de hoofdsteun is   
 makkelijk te vervormen met de hand)
 • te bevestigen met drie punten
 • optioneel gebruik van de hoofdband (inclusief)   

 voor steun aan de voorkant
 • de pads kunnen eenvoudig met de hand gevormd  

 worden als de drager een andere houding   
 aanneemt.

Voor de drager en / of zorgverlener:

 • een koele en comfortabele hoodsteun, het design   
 zorgt voor luchtcirculatie
 • eenvoudig in gebruik
 • onopvallende verschijning
 • makkelijk schoon te houden (met water en zeep)
 • voor totale controle van het hoofd
 • lage warmte-isolatie

Maten en kleuren

 • Verkrijgbaar in de maten Volwassen, Small en Kind
 • Momenteel enkel verkrijgbaar in zwart

Side Pad   
Part # SAVANT-SP 
Deze steun kan ook gebruikt worden 
als schakelaar

Whitmyer/Stealth Adaptor 
Part # SAVANT-WA 
Deze adapter maakt het mogelijk om de 
Savant te monteren op een 19 mm bal 
Whitmyer en een 17 mm bal Stealth.

Netti Adaptor
Part # SAVANT-NA
Deze adapter maakt het mogelijk om  
de Savant te monteren op het Netti 
systeem

R82 Adaptors   
Deze adapters maken het mogelijk dat 
de R82 headrests en hardware passen 
op de Axion, Savant Headrest en Twin 
Hardware.

Twin Headrest Hardware   
Part #TWIN HH 
Deze hardware zorgt ervoor dat de 
Axion 6025 en Axion 9025 past op de 
achterkant van de rolstoel.
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Instructies montage

Instructies montage

Maatvoering: bij de patient

Funties
De Savant Headrest™ is een nieuwe en unieke 
ondersteuing voor het hoofd. Het is koel, licht van 
gewicht en kan makkelijk met de hand gevormd worden. 
Het biedt ondersteuning op drie niveaus voor zijwaartse 
buiging en rotatie controle.  
 
Een hoofdband kan gebruikt worden voor steun aan de 
voorkant van het hoofd.

Symmetric Designs aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor gevolgen van onjuiste toepassing van dit product.

The Savant is  
verkrijgbaar in  
drie maten

 • Volwassen 
 • Small 
 • Kind

De Savant bestaat uit een 
unieke stalen kern dat 
makkelijk vervormbaar is 
zonder gereedschap.

De montageschijf bestaat 
uit een 25mm bal. De schijf 
kan worden verwijderd om 
aangepaste hardware met 
M5 schroeven te bevestigen. 
 
 Netti, Whitmyer and Stealth 
hardware adapters zijn 
verkrijgbaar.

De Savant wordt geleverd 
met een hoofdband dat 
zorgt voor steun aan de 
voorkant van het hoofd.   
De Savant kan met 
of zonder hoofdband 
gedragen worden.

 • Hoge laterale pads geven effectieve lateroflexie   
 controle
 • Mid-lateral pads zijn gevormd voor comfort achter de  

 oren
 • Sub-occipitale pads zorgen voor extra ondersteuning  

 aan de onderkaak 
 • De pads zijn gevuld met zachte gel wat zorgt voor   

 meer comfort
 • De Savant is bedekt met nylon en lycra 

 • Extra hoofdband geeft voorste steun
 • Makkelijk te openen klemmen houden de hoofdband  

 op de plaats
     Omtrek van het voorhoofd Inches cm

Volwassen 22 - 24 56 - 61

Small 18 - 22 46 - 56

Kind 14 - 18 36 - 46

      Maatvoering: bij de patient  

Volwassen 8 - 9 20 - 30

Small 6 - 7 15 - 18

Kind 5 - 6 13 - 15

  Afstand binnenkant bovenste steun Inches cm

Volwassen 14 36

Small 12 30

Kind 9 23

     Afstand binnenkant middelste steun

Volwassen 8 20 

Small 7 18

Kind 5 13

       Hoogte van de hoofdsteun

Volwassen 6 15

Small 5 13

Kind 4.5 12

Maatvoering: aan de hoofdsteun


