
AccessoiresVoordelen

De 

Headmaster
Collar

TM

Voor Stevige Ondersteuning van het Hoofd 

De Headmaster Collar™  is de kraag van uw keuze 
voor de beste controle van het hoofd. 

Extensie-Pads 
 
 
 
 
 
Twee pads kunnen afwisselend toegepast worden voor 
verlenging (extensie) of zijdelingse steun.

Model # Size Fits

HMCPL Large Large & Medium

HMCPS Small Small & Junior

HMCPC Kind Kind & Peuter

Nek-Pads 
 
 
 
 
 
Een pad in het midden geplaatst voor een comforta-
bele verlenging van de  ondersteuning.

Model # Size Fits

HMNPL Large Large & Medium

HMNPS Small Small & Junior

HMNPC Kind Kind & Peuter

Ondersteuning aan de voorzijde 
 
 
 
 
 
Een aan te sluiten buisconstructie aan de voorzijde (en 
kin”pad”) voor een solide bescherming tegen doorbuigen.

Model # Size Fits

AST01 Large Large & Medium

AST02 Small Small & Junior

AST03 Kind Kind & Peuter

Referenties:
Verder leesmateriaal en klinische voorbeelden:

“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

Voor degene die de kraag omdoet:
 • eenvoudig om te doen (buig de kraag met de hand  

 om die passend te maken)  
• goede toegang tot de tracheale buis, zo nodig
 • accessoires beschikbaar om de functie te wijzigen   

 (zie andere kant van brochure)
 • alle onderdelen van de kraag kunnen vervangen   

 worden (zie prijslijst)

Voor de drager en/of de verzorger:
 • een koele, comfortabele kraag
 • houdt geen warmte vast
 • simpel om en af te doen
 • onopvallend, bescheiden qua omvang
 • keuze uit verschillende kleuren
 • eenvoudig schoon te houden
 • stevige ondersteuning voor het hoofd

Maten en kleuren

Large, Medium, Small, Junior- en Kindermaten 
beschikbaar in Grijs, Zwart, Beige en Blauw. 

Peutermaten alleen in Grijs

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

Deze vernieuwende Collar geeft uitstekende totale 
steun en zorgt er tegelijk voor dat u er goed blijft  
uitzien. De Collar is licht en luchtig en is overtrokken 
met een zacht, wasbaar materiaal dat beschikbaar is 
in verschillende kleuren. De Collar is makkelijk met 
de hand in de gewenste vorm te brengen, zodat die  
behaaglijk onder de kin past.
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Gebruiksaanwijzing

De juiste maat kiezen
 • Maat “a” is de kortste      

 afstand onder de kaak  
 vanaf het midden van  
 de kin tot de hoek van  
 de kaak bij het oor.
 •  Kies de maat voor de  

 kraag uit onderstaand  
 overzicht (bij twijfel,  
 kies de kleinere maat). 
 

 
Kraag-

maat

‘a’ Maat & Kleuren

in. cm. Grijs Zwart Beige Blauw

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

Kind 3 7.5 HMC05-G HMC05-K HMC05-B HMC05-U

Peuter 2.5 6.5 HMC06-G N/A N/A N/A

 
Attentie: dit product bevat natuurlijk rubber (latex) 

dat allergische reacties kan geven 

Latexvrije uitvoering

Large LFHMC01-G

Medium LFHMC02-G

Small LFHMC03-G

Junior LFHMC04-G

Kind LFHMC05-G

Peuter LFHMC06-G

In vorm brengen van de Collar
 • Buig de Collar met de hand tot de gewenste hoogte  

 en omvang
 • De Collar blijft in de ingestelde vorm.

 • Buig de Collar zo nodig om de clavicula (sleutelbeen)  
 vrij te houden
 • Een kin“pad” kan zo nodig als extra vulling op het   

 borstdeel van de Collar aangebracht worden

Laatste controles
 • Controleer of de Collar behaaglijk onder de kin  

 aansluit
 • De neklus moet alleen rond de achterkant van de  

 nek zitten.

Gebruik voor extra steun de Nek Pad of  
de Extension Pads.
Gebruik zo nodig de voorsteun om de Collar stijver 
te maken (zie andere kant van brochure).

Het gebruik van de  
Headmaster Collar™
 Aanbevolen wordt dat een gekwalificeerde  
         deskundige de Collar omdoet!
     Verzeker r u ervan dat de juiste maat is gekozen!
 Breng deze Collar niet aan op enig ander      
         apparaat of steun!
     Was de Collar met een vochtige spons en een  
         warm sopje. Spoel grondig met een vochtige    
         spons. Droog in de lucht.

Symmetric Designs aanvaardt geen aansprakelijkheid 
als gevolg van verkeerde toepassing van dit product

Pediatrische Headmaster Collars zijn zachter en 
kunnen zelfs aangepast worden bij kinderen die 6 

maanden oud zijn.

 • Gebruik accessoires voor extra steun voor buiging en  
 verlenging (zie andere kant van brochure).


