Benefícios
Para o Montador:
•• encaixe simples
•• ajustamento fácil usando-se tubos intermóveis
•• tubos mais compridos podem ser encaixados para
acomodar um alinhamento melhor
•• todas as peças do colarinho estão disponíveis para a
reposição

Sobre o Torcicolo
Geralmente o Torcicolo congênito muscular é
descoberto nas primeiras 6 á 8 semanas de vida. Ele é
caracterizado pela redução ou contração excessiva do
músculo esternocleidomastóideo no pescoço, causando
assim com que a cabeça flexione lateralmente em
direção ao lado afetado e rodado para o ombro do lado
oposto. Se não for corrigido esta postura pode levar a
plagiocefalia e alta escoliose torácica.

Para o utente e/ou Responsável:
••
••
••
••
••

O colarinho é leve e confortável
fácil de colocar e remover
perfíl modesto; aparência sem obstrução
fácil de limpar (água e sabão)
medida do apoio de acordo com a necessidade do
utente

Indicações:
O CollarTOT é usado no tratamento conservador de
crianças de 4 meses ou mais com o torcicolo congênito
muscular que apresentam uma inclinação de cabeça
consistente de 5 graus ou mais. A criança necessita ter
um ROM adequado e uma reação de endireitamento
lateral correta (controle de cabeça e força) para levantar
sua cabeça distante da lateral do colarinho.

Refências:
Para mais leitura e exemplos clínicos
“Tubular Orthosis for Torticollis (TOT): A new approach
to the Correction of Head Tilt in Congenital Muscular
Torticollis” Mosterman et al [B.C.H.R.F. Study 1985-1986]
(abstract copies available)
“The Determinants of Treatment Duration for Congenital
Muscular Torticollis” - Emery, C. Physical Therapy - Vol
74, #10, October, 1994, pp 921-929
“TORTICOLLIS: Differential Diagnosis, Assessment and
Treatment, Surgical Management and Bracing” ISBN
0-7890-0317-1 Karen Karmel-Ross; Published by
Haworth Press

O Collar TOT ™
Um ciclo de tubos de PVC flexível é superada por dois
tubos curtos de nylon. Diversos tamanhos de tubos
são embalados com o colarinho. Esses tubos são
posicionados anterior e posterior à crista do trapézio. Os
tubos de PVC são presos com uma correia(pulseira) de
conexão. Uma pulseira extra de Velcro vem incluído com
o pacote. O Collar TOT não é tóxico e pode ser lavado.

Escolhendo o Tamanho Correto
O tamanho infantil (TOT01) serve
para crianças de 4 meses até 10
anos.
O tamanho adulto (TOT02) serve
para crianças de 10 anos até
adulto.

www.symmetric-designs.com

Emergo Europe
Molenstraat 15, 2513
BH The Hague, The Netherlands

O

Collar
TOT
TM

Para o Torcicolo Congênito Muscular
O Collar TOT™ foi desenhado para providenciar
um estímulo nocivo ao aspecto lateral do crânio.
O usuário afasta-se em direção contrária a este
estímulo, causando assim com que uma nova
posição correta seja adoptada. A adopção de uma
posição corrigida da cabeça providencia a abilidade
de adaptação de uma percepção horizontal e assim
manter a posição correta da cabeça. O CollarTOT
vem pre-montado e pronto para ser adaptado.

Instrução de Ajuste
O colarinho vem pre-montado e pronto para ser
adaptado. O tubo de pvc transparente é fornecido com
uma medida de duas vezes a circunferencia do pescoço,
além de mais 10-15 centimetros. Ele é anexado por um
conectador de extremidade.

Ajustar o colarinho com um pouco de folga à princípio,
para ter certeza de que os tubos laterais são do tamanho
correto e estão do lado certo. Aperte a gola com as maõs
para verificar se o ajuste esta correto.

Finalmente
•• Assegurar que os tubos brancos estão posicionados
em relação à crista do trapézio
•• Certifique-se que os pais ou responsável pode 		
posicionar o Collar(colarinho) corretamente-marque
o início do colarinho se for necessário
•• Verifique se hà vermelhidão na criança onde os 		
tubos rigidos tocam a pele
•• O colarinho pode ser revestido por uma meia fina de
nylon para maior conforto

Os tubos brancos ou escoras são selecionados de
acordo com o tamanho da inclinação da cabeça. O tubo
A se estende da crista do trapézio posterior ao osso
occiptal.
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O tubo B vai apartir da crista do trapézio anterior
até a ponta do processo mastóide. Evite pressão na
mandibula.
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CUIDADO: Não deixe a criança sozinha quando
estiver usando este Collar TOT!
Remova o colarinho da criança. Puxe pelo tubo de pvc
transparente para remover o exesso. Apare este tubo
no comprimento correto com uma tesoura e reconecte
os tubos com o conectador de extremidade. Repor
o colarinho depois de cada corte para verificar se o
tamanho esta correto.

Para o melhor resultado use o Collar TOT
por tempo prolongado

Usando o Collar TOT™
 Coloque o colarinho em volta do pescoço
 Posicione os tubos brancos e encaixe a alça
 Verifique o ajuste para que não haja indevida
pressão em nenhum ponto

Os tubos são curtos à princípio, depois são substituídos
por tubos mais longos uma vez que a correção
foi atingida. Se a inclinação da cabeça for muito
significante use os tubos mais curtos inicialmente.
Para o ajuste correto, a criança deve estar segurando a
sua cabeça na linha média, ligeiramente afastado das
escoras, e deve haver pelo menos espaço suficiente
para um dedo adulto encaixar entre o tubo de pvc
transparente e o pescoço.

 Lave o Collar com água e sabão regularmente

Nota: Tenha cuidado para não cortar demais
o tubo transparente. O tubo não poderá ser
reconectado se o cortar muito curto.

 Remova o Collar TOT quando o utente estiver 		
dormindo!!
!!! Não deixe a criança sozinha enquanto estiver
usando o colarinho.
A Symmetric Designs nao aceita responsabilidade
nenhuma de resultados derivados da aplicação
errônea deste produto.
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