
Aangeboren scheefhals wordt over het algemeen 
ontdekt in de eerste 6 tot 8 weken na de geboorte. Het 
wordt gekenmerkt door een samentrekking van de 
sternocleidomastoid spier (tweekoppige spier in de 
hals), waardoor het hoofd zijdelings kantelt naar de 
aangedane kant en draait naar de andere schouder. 
Als dit niet gecorrigeerd wordt, bestaat de kans op 
plagiocephaly (plat hoofd) en een hoge thoracale 
scoliose. 

De TOT Collar™
Een lus van zachte pvc-buisjes wordt overbrugd met 
twee korte nylon buisjes. Verschillende maten van 
buisjes zijn verpakt bij de Collar. Deze buisjes worden 
aangebracht voor en achter het hoogste punt van 
de trapezius (monnikskapspier). De pvc-buis wordt 
vastgemaakt met een verbindingsstrip (strap). Een 
reserve Velcro Strap wordt gratis meegeleverd. De TOT 
Collar is niet giftig en kan gewassen worden.

Het kiezen van de juiste maat
De kindermaat (TOT01) is geschikt 
voor kinderen in de leeftijd van 4 
maanden tot 10 jaar.

De volwassenenmaat (TOT02) 
is geschikt voor kinderen vanaf 
ongeveer 10 jaar tot volwassenen.

OverTorticollis/scheefhals
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Voor aangeboren scheefhals
De TOT Collar™De TOT Collar™ is ontworpen om 
een zijwaartse, vervelende prikkel te geven aan het 
hoofd. De gebruiker wendt zich af van deze prikkel 
naar een nieuwe, centraal gecorrigeerde positie. Door 
het aannemen van een nieuwe, normale positie van 
het hoofd kan men het horizontale goed waarnemen 
en op die manier het hoofd in de gecorrigeerde stand 
houden.  De TOT Collar™ is voorgemonteerd en klaar 
voor gebruik. 

Voor degene die de kraag omdoet:

 • eenvoudig om te doen
 • gemakkelijk aan te passen met uitwisselbare   

 buisjes/slangetjes
 • langere buisjes kunnen worden ingevoegd voor   

 een betere afstelling
 • alle onderdelen voor de Collar zijn te vervangen

 
Voor de drager en/of de verzorger:

 • een koele, comfortabele kraag
 • simpel om en af te doen
 • onopvallend; bescheiden qua omvang
 • eenvoudig schoon te houden (water en zeep)
 • mate van ondersteuning is in te regelen naar de   

 behoeften van de drager 

Indicaties
De TOT Collar is toegevoegd aan de zorgvuldige 
behandeling van peuters met aangeboren scheefhals 
(torticollis/TOT), vanaf 4 maanden oud, en die een 
constante kanteling van het hoofd hebben van 5 graden 
of meer. De peuter moet voldoende beweeglijkheid 
(ROM = range of motion) hebben en zijdelingse reactie 
om het hoofd op te richten (controle over het hoofd 
en kracht), zodat het hoofd van de rand van de Collar 
afgewend kan worden. 

Referenties:
Verder leesmateriaal en klinische voorbeelden:

“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

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



Gebruiksaanwijzing

Doe de Collar eerst los om en verzeker u ervan dat de 
buisjes aan de zijkant de juiste lengte hebben en zich 
aan de juiste zijde bevinden.

Breng de Collar met de hand aansluitend aan en 
controleer de pasvorm.

Laatste controles 
 • Verzeker u ervan dat de witte buisjes (steunen) juist  

 geplaatst zijn ten opzichte van het middelpunt van  
 de monnikskapspier (trapezius)
 • Verzeker u ervan dat de ouder of de verzorger de   

 Collar correct kan aanbrengen – markeer zo nodig  
 de bovenkant van de Collar
 • Controleer op roodheid van de huid waar de witte   

 buisjes (steunen) in contact met de huid komen
 • Ter verhoging van het comfort kan de Collar   

 overtrokken worden met een stockinette van 2 inch  
 (=5 cm) of een nylon kniekousje

Gebruik voor het beste resultaat de TOT Collar  
die kan uitrekken.

Het gebruik van de TOT Collar™
 Plaats de Collar rond de nek 
 Breng de witte buisjes (steunen) op de juiste positie  
         aan en sluit aan op de verbindingsstrip (strap) 
 Controleer de pasvorm op vervelende drukpunten 
 Reinig de Collar regelmatig met water en zeep 
 Verwijder de Collar als de drager ervan slaapt 
!!!    Laat een kind niet alleen terwijl het de Collar   
         draagt
Symmetric Designs aanvaardt geen aansprakelijkheid 
als gevolg van verkeerde toepassing van dit product.

Verwijder de Collar. Haal het doorzichtige pvc-buisje 
eraf om de overbodige lengte te verwijderen. Knip dit 
buisje met een schaar op de juiste lengte en verbind de 
uiteinden opnieuw met het eindverbindingsstuk (end 
connector). Pas de Collar na elke aanpassing om de 
pasvorm te controleren.

De Collar is voorgemonteerd en klaar voor gebruik.  
De doorzichtige pvc-buis wordt geleverd in tweemaal  
de omvang van de nek, 
plus 4”- 6” (=10 cm -15 
cm) extra. De uiteinden 
worden verbonden met een 
eindverbindingsstuk.

De witte buisjes of steunen worden gekozen in 
overeenstemming met de mate van zijwaartse 
kanteling van het hoofd. Buis A loopt van achter 
naar het middelpunt 
van de monnikskapspier 
(trapezius) en naar de 
achterhoofdsknobbel 
(occiput).

Buis B loopt van voren naar het middelpunt van de 
monnikskapspier (trapezius) naar de onderkant van de 
punt van het mastoïd (rotsbeen, direct achter het oor). 
Vermijd druk op de kaak.

AB
De buisjes zijn in het begin 
kort en worden vervangen 
door langere buisjes 
wanneer de gewenste 
correctie is bereikt.

Wanneer sprake is van een aanzienlijke mate van 
kanteling, dienen in het begin erg korte buisjes gebruikt 
te worden. 

Voor een juiste pasvorm moet de drager zijn of haar 
hoofd verticaal rechtop houden, een beetje afgewend 
van de witte buisjes (steunen), met ruimte voor ten 
minste een vinger van een volwassene tussen de 
bovenste doorzichtige pvc-buis en de nek.

Opmerking: let op en knip niet te veel van het 
doorzichtige buisje af. Het kan dan namelijk niet 

meer aangesloten worden en is onbruikbaar.

WAARSCHUWING: VERLIES EEN KIND NIET UIT 
HET OOG TERWIJL HET DE COLLAR OM HEEFT!
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