
Headmaster Collar™ on paras vaihtoehto pään 

asennon hallintaan.

Tämä innovatiivinen kaulatuki tarjoaa 

erinomaisen tuen joka puolelle ja näyttää 

hyvältä! Kevyt ja ilmava tuki on päällystetty 

pehmeällä ja kestävällä kankaalla, jolle 

on eri värivaihtoehtoja. Tuki on helposti 

muokattavissa käsin, niin se että se sopii 

napakasti leuan alle.

Pukijalle: 

 • helppo pukea (taivuta tukea käsin sopivaksi)
 • henkitorven kohta jää vapaaksi
 • lisävarusteilla voidaan muokata toiminnallisuutta

(katso kääntöpuoli)
 • kaikki tuen osat ovat vaihdettavia 

Käyttäjälle ja/tai hoitajalle: 

 • viileä, mukava tuki
 • läpäisee lämpöä
 • helppo pukea ja riisua
 • matala, huomaamaton rakenne
 • useita värivaihtoehtoja
 • helppo pitää puhtaana
 • tukee hyvin päätä

Koot ja värit 

Kokoja Large, Medium, Small, Junior & Child on saatavana 
beigenä, mustana, harmaana ja sinisenä. Infant-koko vain 
harmaana. 

Viittaukset:
Lisää luettavaa ja kliinisiä esimerkkejä: 

“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

The 
Headmaster

Collar

Edut Lisävarusteet

Tyylikäs ja 
huomaamaton 
kaularankatuki

Tukityynyt 

 

Kaksi tyynyä, joita voi sijoitella jatkopalaksi tai antamaan 
sivuttaistukea.

Mallin 
numero

Koko Sopii kokoihin

HMCPL Large Large & Medium

HMCPS Small Small & Junior

HMCPC Child Child & Infant

Niskatyynyt 

 
 

Yksi tyyny voidaan sijoittaa tuomaan mukavuutta jatko-
palaan.

Mallin 
numero

Koko Sopii kokoihin

HMNPL Large Large & Medium

HMNPS Small Small & Junior

HMNPC Child Child & Infant

Etupuolen tuki 

 

 

Lisäputki ( ja leukatyyny) tuovat tukeen vakautta.

Mallin 
numero

Koko Sopii kokoihin

AST 01 Large Large & Medium

AST 02 Small Small & Junior

AST 03 Child Child & Infant
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Oikean koon valitseminen Lopullinen tarkistus

 • Mittaa leuan pituus leuan 
kärjestä leukakulmaan. 

 • Valitse lähintä kokoa oleva 
 tuki alla olevasta taulukosta 
(valitse pienempi, 
jos epäröit kahden koon 
välillä).

Tuen 

koko

‘a’ Koko ja värit

tuu 
ma

cm. harmaa musta beige sininen

Large 5 13 HMC01-G HMC01-K HMC01-B HMC01-U

Med 4,5 11,5 HMC02-G HMC02-K HMC02-B HMC02-U

Small 4 10 HMC03-G HMC03-K HMC03-B HMC03-U

Junior 3,5 9 HMC04-G HMC04-K HMC04-B HMC04-U

Child 3 7,5 HMC05-G HMC05-K HMC05-B HMC05-U

Infant 2,5 6,5 HMC06-G ei 
saatavilla

ei 
saatavilla

ei 
saatavilla

Lasten Headmaster Collar on pehmeämpi, ja sitä 
voidaan käyttää jo 6 kuukauden iästä alkaen.

 • Tarkista, että tuki istuu tiukasti leuan alle.
 • Niskahihna saa tulla vain niskan takaa.

Käytä niskatyynyä tai tukityynyjä, jotta niskaan ei kohdistu 
liikaa kuormaa. Jäykistä tuki tarvittaessa etutuella (näkyy 
kääntöpuolella). 

Headmaster Collar™ -tuen käyttö 

 Suosittelemme ammattilaista pukemaan tuen! 
 Varmista, että valittuna on oikea koko.
 Älä kiinnitä tätä tukea mihinkään toiseen laitteeseen 

tai tukeen!
 Pese tuki kostealla sienellä ja lämpimällä

saippuavedellä. Huuhtele huolellisesti. 
Jätä kuivumaan. 

Symmetric Designs ei ota vastuuta tämän tuotteen 
väärinkäytöstä.

Sovitusohjeet

Tuen muotoileminen 

 • Taivuta tukea haluttuun korkeuteen ja leveyteen 
käsin.

 • Se pysyy asettamassasi muodossa. 

 • Taivuta tuen luita tarvittaessa.

 • Leukatyyny voidaan lisätä tuen rintaosaan 
lisäpehmusteeksi tarvittaessa. 

Käytä taivutukseen jotain lisätukea (katso kuva).


