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De BuddyBrace hoofdsteunkussens zijn verkrijgbaar in 
verschillende maten en afhankelijk van het vereiste profiel in 
unieke vormen voor een veilig en correctief onderhoud van het 
hoofd. Met een traagschuim-inzetstuk voor drukvermindering 
en/of met de vervormbaarheid van de zacht met schuim beklede 
aluminium kern, kunnen de BuddyBrace-hoofdsteunkussens 
worden gebruikt om het hoofd zacht te laten slapen of om 
een   correctie te verzekeren met behulp van extra zijdelingse 
vleugelkussens voor laterale nek- en voorhoofdsteun.
Optioneel kan een aanpasbaar hoofdbandsysteem, bijvoorbeeld in 
het geval van een drop-head syndroom, worden gecombineerd. De 
comfortabele en hoogwaardige elastische hoezen zijn uiteraard 
afneembaar en wasbaar.

Een veilig en comfortabele houding van het hoofd is essentieel voor 
het vertrouwen van de gebruiker in de hele rolstoel. Bij het kiezen 
van een hoofdsteunsysteem moeten zowel neurofysiologische 
en functionele effecten als biomechanische vereisten in 
overweging worden genomen. Het uitgebreide BuddyBrace-
hoofdsteunsysteem biedt grenzeloze combinaties van steunen en 
kussens voor individuele en fysiologische positionering van het 
hoofd.
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Een universele bevestiging op de rugleuning maakt het mogelijk de 
hoofdsteunbevestiging (beugel) in hoogte en zijdelingse positie te 
verstellen. Elke beugel kan ook volledig in diepte worden versteld. Met 
behulp van een verstelbaar kogelgewricht en het juiste hoofdkussen kan 
de beste ondersteuning voor het hoofd worden bereikt.

Dit kan compensatie bieden voor anatomische uitdagingen zoals een 
gestrekte of verlaagde hoofdpositie, een rechte nek met permanente 
samentrekking van de prevertebrale spieren, een zijwaartse of 
draaiende beweging van het hoofd of de nek en de klassieke vorm van de 
zogenaamde „kromme nek“. De Free Shock Bracket vangt ook krachten 
op die optreden, bijvoorbeeld bij spastische ziekten of ticstoornissen, 
tegen dynamische weerstand in en vermindert deze langzaam weer.
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