Benefícios
Para a pessoa que vai ajustar:
•• Fácil de ajustar (dobre o Collar com as mãos para 		
o ajuste)
•• Se for preciso, acesso fácil ao tubo da tráqueia
•• Acessórios disponíveis para modificar funcões (vide
verso)
•• Todas as peças do Collar estão disponíveis para a
reposicão (ver lista de preço)

Para o usuário e/ou enfermeira(o)
ou assistente:
••
••
••
••
••
••
••

O Collar é leve e confortável
Acumulo baixo de aquecimento
Fácil de se colocar e remover
Perfíl modesto, aparência discreta
Variedade de cores
Fácil de se limpar
Apoio firme para a cabeça

Sizes and Colours

Acessórios
Encaixes de Extensão
Model #

Size

Fits

HMCPL

Grande

Grande & Médio

HMCPS

Pequeno

Pequeno & Junior

HMCPC

Criãnça

Criãnça & Infantil

Dois encaixes separados podem ser colocados em
várias posições para ajustar e estender o apoio lateral.

Almofadas para o Pescoço de encaixe
Model #

Size

Fits

HMNPL

Grande

Grande & Médio

HMNPS

Pequeno

Pequeno & Junior

HMNPC

Criãnça

Criãnça & Infantil

A almofada é posicionada no centro do Collar para dar
maior conforto e resistência à extensão

Apoio Frontal

Grande, Médio, Pequeno, Junior & Criãnça Tamanhos
Disponível em Cinza, Preto, Bege & Azul. Tamanhos
infantíl disponível somente em Cinza.

Model #

Size

Fits

AST01

Grande

Grande & Médio

AST02

Pequeno

Pequeno & Junior

AST03

Criãnça

Criãnça & Infantilil

Tubo frontal móvel (e apoio para o queixo) para dar
firmeza e resistir à flexão

Referências:
Para mais leitura e exemplos clínicos:
“Managing Neck Weakness in Clients with Neuromuscular Disease” Trail, M. O.T. Practice, May, 1997, pp 53-56
“Headmaster Collar Restricts Rheumatoid Atlantoaxial Subluxation”
- Kauppi, M., Neva, H. & Kautiainen, H.
Spine - Vol. 24, No. 6, March 15, 1999, pp 526 - 528

Emergo Europe
Molenstraat 15, 2513
BH The Hague, The Netherlands
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Headmaster
Collar
TM

Para o Apoio Firme da Cabeça
O Headmaster Collar™ O Headmaster Collar é a
melhor escolha para controlar a movimentação da
cabeça.
Este colar inovador proporciona um apoio eficiente
e completo, além de ter uma ótima aparência ! Leve
e poroso, o Headmaster CollarTM é revestido por
um tecido fácil de lavar, macio e de cores variadas.
O colar é moldado com as mãos para facilitar o
ajuste exato embaixo do queixo.

Instruções sobre a medida
Escolhendo o tamanho correto:

Ajuste do Collar

•• Dimensão ‘a’ é a
distância mais curta que
vai debaixo do centro do
queixo em direção ao
ângulo da mandíbula.
•• Selecione o tamanho mais 		
preciso da regra de
medidas abaixo (escolha
a medida menor em caso
de dúvida).

‘a’

Tamanho
do Collar

in.

•• Dobre o Collar até a altura e largura desejada com
as mãos
•• O Collar ficará da forma que você moldar

Finalmente
•• Verifique se o Collar se apóia firmemente
debaixo do queixo
•• A cinta do Collar deve passar somente por trás
do pescoço

Cores & Tamãnhos

cm.

Cinza

Preto

Beige

Azul

Grande

5

13

HMC01-G

HMC01-K

HMC01-B

HMC01-T

Médio

4.5

11.5

HMC02-G

HMC02-K

HMC02-B

HMC02-T

Pequeno

4

10

HMC03-G

HMC03-K

HMC03-B

HMC03-T

Junior

3.5

9

HMC04-G

HMC04-K

HMC04-B

HMC04-T

Criãnça

3

7.5

HMC05-G

HMC05-K

HMC05-B

HMC05-T

Infantilil

2.5

6.5

HMC06-G

N/A

N/A

N/A

•• Se for necessário dobre o Collar até passar a 		
clavícula
•• Um protetor extra de queixo pode ser adicionado na
parte do peito do Collar se for necessário

Para apoio adicional use o protetor de pescoço ou
o protetor extra de extensão para resistir à extensão
do pescoço.
Use o apoio Anterior (de frente) para endurecer o
Collar se necessário (ver página ao lado)

OBS: ESTE PRODUTO CONTÉM BORRACHA
NATURAL (LATEX) E PODE CAUSAR REAÇÃO ALÉRGICA

Usando o Collar Headmaster™
 É recomendável que um profissional

		

qualificado ajuste este Collar!
Versão sem Borracha Natural
Grande

LFHMC01-G

Médio

LFHMC02-G

Pequeno

LFHMC03-G

Junior

LFHMC04-G

Criãnça

LFHMC05-G

Infantilil

LFHMC06-G

Os Colares Headmaster pediátricos são mais macios e
servem para bebês de até 6 meses.
.

•• Acessórios podem ser usados para apoio extra de 		
flexão e extensão (Ver página ao lado)

 Tenha certeza de que selecionou o tamanho


correto!
Não prenda este Collar a nenhum outro tipo
de equipamento!

 Lave o Collar com uma esponja úmida e água
morna com sabão neutro. Enxágue 		
completamente com uma esponja úmida e
limpa. Secar ao ar.
A Symmetric Designs nao aceita responsabilidade
nenhuma de resultados derivados da aplicação
errônea deste produto
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