
CTO 
Μετεγχειρητικό Αυχενικού 2-σημείων και 4-σημείων 
Όρθωση θώρακος 
Ατομική Χρήση Μόνο 
Μη αποστειρωμένο 
Χωρίς Latex 
Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Διαβάστε όλες τις οδηγίες, προειδοποιήσεις  πριν από τη χρήση. 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
Αυτό το κολάρο έχει σχεδιαστεί για να ακινητοποιεί την αυχενική και την άνω θωρακική σπονδυλική στήλη. 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
• Το προϊόν αυτό πρέπει να τοποθετείται από ιατρό (ή εξουσιοδοτημένο επαγγελματία) που είναι 
εξοικειωμένος με τον σκοπό για τον οποίο είναι υπεύθυνος. Ο γιατρός ή ο ιατρός είναι υπεύθυνος για την 
παροχή οδηγιών χρήσης και προφυλάξεων σε άλλους επαγγελματίες υγείας ή παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης που εμπλέκονται 
Στην περίθαλψη του ασθενούς και στον ασθενή. 
• Συμβουλευτείτε το γιατρό σας (ή τον εξουσιοδοτημένο γιατρό) αμέσως εάν παρουσιάσετε αλλαγές 
αισθήσεων, ασυνήθιστες αντιδράσεις, πρήξιμο ή παρατεταμένο πόνο κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. 
• Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας (ή του κατάλληλα εξουσιοδοτημένου ιατρού) για το μήκος και 
τη διάρκεια χρήσης. 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ 
Προετοιμασία 
1. Το 2-post κολάρο παρέχει υποστήριξη και περιορισμό κίνησης χωρίς δυσφορία από τους οπίσθιους 
στύλους στήριξης. 
2. Για να προετοιμάσετε τον CTO 2-post για τοποθέτηση, αφαιρέστε το αναρτημένο κολάρο προς τα πίσω 
και αντικαταστήστε το με το μη αναρτημένο κολάρο προς τα πίσω. Αντικαταστήστε τον σφιγκτήρα 
ρύθμισης. 
3. Αφαιρέστε το μπροστινό μετωπικό περιλαίμιο από το μπροστινό μέρος του γιλέκο και αφαιρέστε τους 
ιμάντες των ώμων. 
Κόλλα 
1. Ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται επίπεδη σε ένα κρεβάτι χωρίς μαξιλάρια. 
2. Τα όπλα πρέπει να τοποθετούνται κατά μήκος του σώματος του ασθενούς. 
3. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό μεγέθους XTW για να επιλέξετε το σωστό μέγεθος κολάρου. 
4. Για να διαχωρίσετε τον θωρακικό ιμάντα, μετρήστε την περιφέρεια του θώρακα περίπου μία ίντσα κάτω 
από την άκρη της ξυφοειδούς διαδικασίας. Εάν η περιφέρεια είναι μικρότερη από 39 ", κόψτε τη ζώνη στην 
εγκοπή μεταξύ 41 και 44. 
5. Συνδέστε τη ζώνη ευθυγραμμίζοντας την κατάλληλη κλειδαρότρυπα πάνω από τα μεγάλα πριτσίνια 
αλουμινίου. 
6. Τραβήξτε σταθερά για να τοποθετήσετε τον ιμάντα για ασφαλή τοποθέτηση στα πριτσίνια. Επαναλάβετε 
αυτό στην αντίθετη πλευρά. 
Εφαρμογή Γιλέκου* 
1. Ενώ διατηρείτε τις κατάλληλες προφυλάξεις του νωτιαίου μυελού, τοποθετήστε τα συστατικά του πίσω 
μέρους του γιλέκου δίπλα στον ασθενή και καθοδηγήστε τα κάτω από τον ασθενή ενώ πιέζετε το κάλυμμα 
του στρώματος αφρού. Επαναλάβετε για να τοποθετήσετε το κολάρο πίσω κάτω από την κεφαλή του 
ασθενούς. 
Σημείωση: Αν απαιτείται κύλιση αρχείου, πρέπει να έχει ο κατάλληλος αδειοδοτημένος  επαγγελματίας να 
εκτελεί αυτόν τον ελιγμό. 
2. Τοποθετήστε το μπροστινό μέρος του γιλέκου με κεντράρισμα της γραμμής θηλειών στις εγκοπές του 
πίνακα. 
3. Αποσυνδέστε το λουρί βρόχου από κάθε πλευρά και συνδέστε τον θωρακικό ιμάντα. Εάν είναι 
απαραίτητο να αλλάξετε την περιφέρεια του ιμάντα, μετακινήστε τη ζώνη συμμετρικά στην υποδοχή 
κλειδαρότρυπας του επόμενου μεγέθους και ασφαλίστε τη. 
4. Όταν η εφαρμογή είναι άνετη, αλλά όχι άβολα, κλειδώστε τη θέση εφαρμόζοντας το λουράκι 
αλληλεπικαλύψεως. 
5. Στερεώστε τους ιμάντες ώμου στη θέση τους, αλλά μην σφίγγετε. 
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Συναρμολόγηση και ρύθμιση κολάρου 
1. Ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται σε ουδέτερη ευθυγράμμιση για κατάλληλη προσαρμογή του περιλαίμιου. 
Τοποθετήστε το μπροστινό περιλαίμιο στον ασθενή 
Και κέντρο. 
2. Τοποθετήστε το πίσω μέρος του κεντρικού περιλαίμιου στο λαιμό του ασθενούς. Με το μπροστινό τμήμα 
σωστά 
Ασφαλίστε, χρησιμοποιήστε τους αμφίπλευρους ιμάντες αγκίστρου και βρόχου και στερεώστε τα τμήματα 
μεταξύ τους. 
3. Σφίξτε προσεκτικά το κολάρο έως ότου το κολάρο να κάμπτεται προς το περίγραμμα του ασθενούς. Μικρές 
ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν στους ιμάντες και στις εμπρός και πίσω πλάγιες γλωττίδες για να επιτευχθεί η 
επιθυμητή άνεση. Το πηγούνι του ασθενούς θα πρέπει να είναι ίσιο ή σχεδόν εξαντλημένο με το άκρο του 
σώματος του πηγουνιού. 
4. Σύρετε τα στηρίγματα στήριξης στο μπροστινό μέρος του CTO προς τα πάνω μέχρι να τοποθετηθεί σωστά η 
κεφαλή του ασθενούς 
Και υποστηρίζεται. Σφίξτε τις βίδες του σφιγκτήρα ρύθμισης με το παρεχόμενο εργαλείο. 
5. Βεβαιωθείτε ότι το κολάρο και οι πίνακες γιλέκων ταιριάζουν συμμετρικά. Σφίξτε απαλά τους ιμάντες ώμου 
για να απομακρύνετε τυχόν χαλάρωση. Ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας το σφιγκτήρα ρύθμισης 
και τους ιμάντες ώμου για να επιτευχθεί η βέλτιστη προσαρμογή για τον ασθενή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην πιέζετε 
υπερβολικά τους ιμάντες ώμου προκαλώντας δυσφορία στον ασθενή. 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ 
1. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό μεγέθους XTW για να επιλέξετε το σωστό μέγεθος κολάρου. 
2. Για να διαστασιοποιήσετε τον θωρακικό ιμάντα, μετρήστε την περιφέρεια του θώρακα περίπου μία ίντσα 
κάτω από την άκρη της ξυφοειδούς διαδικασίας. Εάν η περιφέρεια είναι μικρότερη από 39 ", κόψτε τη ζώνη 
στην εγκοπή μεταξύ 41 και 44. 
3. Συνδέστε τη ζώνη ευθυγραμμίζοντας την κατάλληλη κλειδαρότρυπα πάνω από τα μεγάλα πριτσίνια 
αλουμινίου. 
4. Τραβήξτε σταθερά για να τοποθετήσετε τον ιμάντα για ασφαλή τοποθέτηση στα πριτσίνια. Επαναλάβετε 
αυτό στην αντίθετη πλευρά. 
ΓΙΑ ΟΡΘΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 
Συναρμολόγηση κολάρου 
1. Τοποθετήστε χαλαρά το κολάρο στον ασθενή. Σημείωση: Ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται σε ουδέτερη 
ευθυγράμμιση. 
2. Βεβαιωθείτε ότι το κολάρο έχει κεντραριστεί σωστά και στη συνέχεια σφίξτε το κολάρο με τους 
αμφίπλευρους ιμάντες αγκίστρου και βρόχου. Βεβαιωθείτε ότι το σφίξετε αρκετά ώστε να διασφαλίσετε ότι το 
πίσω πλαίσιο κάμπτεται για να ταιριάζει στον ασθενή και αφαιρέστε όλο το χαλαρό. Μικρές ρυθμίσεις μπορούν 
να γίνουν στους ιμάντες και στις εμπρός και πίσω πλάγιες γλωττίδες για να επιτευχθεί η επιθυμητή άνεση. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΛΕΚΟΥ* 
1. Τοποθετήστε το μπροστινό γιλέκο με το κέντρο της γραμμής θηλειών στις εγκοπές του πίνακα. 
2. Ξεβιδώστε το λουρί βρόχου από κάθε πλευρά και συνδέστε τον ιμάντα. Αν είναι απαραίτητο να αλλάξετε την 
περιφέρεια του ιμάντα, μετακινήστε το πριτσίνι στην υποδοχή κλειδαρότρυπας επόμενου μεγέθους. 
3. Όταν η εφαρμογή είναι άνετη, αλλά όχι άβολα, ασφαλίστε τη θέση εφαρμόζοντας το λουράκι 
αλληλεπικαλύψεως. 
4. Στερεώστε τους ιμάντες ώμου στη θέση τους, αλλά μην σφίγγετε. 
* Θα έπρεπε να φορεθεί ένα πουκάμισο κάτω από αυτό το στήριγμα. 
Προσαρμογή 
1. Σύρετε τους στύλους στήριξης στο μπροστινό μέρος του CTO προς τα επάνω μέχρι να τοποθετηθεί σωστά η 
κεφαλή του ασθενούς και υποστηρίζεται. 
2. Σφίξτε τις βίδες του σφιγκτήρα ρύθμισης με το παρεχόμενο εργαλείο. 
3. Ρυθμίστε ξανά το κολάρο με τον ίδιο τρόπο. Να γνωρίζετε ότι όσο υψηλότερη είναι η τοποθέτηση του 
κολάρου πίσω, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι ο περιορισμός κίνησης. Σφίξτε τις βίδες του σφιγκτήρα ρύθμισης. 
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