
Astar Temizleme / Değiştirme 
 

 

 

 

 

 

 

Temizlik 
 
Adım 1. Plastik kabuğa tutturulmuş üç astarın hepsini çıkarın. 
Adım 2. Gömlekleri yumuşak sabun ve su ile el ile yıkayın. 
Adım 3. İyice durulayın ve fazla suyu yavaşça sıkın. 
Hava ile kurumaya bırakın (6-8 saat) 
Adım 4. Gerekirse plastik kabuk yumuşak sabun ve su ile de temizlenebilir. 
Daha sonra plastik kabuğu havluyla kurutduğunuzdan emin olun. 
Adım 5. Astarı dikey olarak katlayarak ve arka plastik kabuğun ortasına 
yerleştirerek posterior (arka) astarı tekrar takın. Daha koyu siyah taraf 
plastiğe yapışan taraf olmalıdır. Düzleştirin ve kabuğa bastırın. Astarın en 
geniş kısmı bileziğin altında olmalıdır. Astar, plastik kabuğun ötesine en az 
12,7 mm kadar uzanmalıdır. 
Adım 6. Distal ön (alt ön) astarı aynı şekilde tekrar takın 
5. adımda ifade edilen şekilde. 
Adım 7. Proksimal ön (üst ön) astarı, adım 5'te ifade edilen şekilde tekrar 
takın. 
 
Not: Astarların temiz ve kuru kalmasını sağlamak önemlidir. Astarlar 
gerektiğinde değiştirilmeli ve temizlenmelidir. Astarları veya kayışları 
temizlerken çamaşır makinesi, kurutucu, çamaşır suyu veya sert kimyasallar 
kullanmayın. 

 

 

 

Uygulayıcı Kurulumu / Uygulama talimatları & 
Hasta Bakım Talimatları 

 

 

Pacific Adjustable Collar 3 
astarlıdır: 

1. Proksimal Ön (üst ön) 

2. Distal Ön (alt ön) 

3. Arka (arka) 

 



Uygulayıcı Kurulumu / Uygulama talimatları 
 

Doğru Boyutu Seçme: 

1. Çene kemiğinin tepesinden sternal çentiğe doğru düz bir çizgide ölçün. 

2. İki aralıktan birine giren yükseklik ölçümüne göre uygun yaka boyutunu 
seçin. 

 

Model Boyut Yükseklik ayarı 
C-14A-S-M Yetişkin Küçük / Orta 57.15 – 95.25 mm 
C-14A-M-L Yetişkin Orta / Büyük 82.55 – 133.35 mm 

 

Yaka Uygulaması: 

1. Mandibanın ortalandığından emin olarak hastanın boynuna yaka 
uygulayın 
girintiye sıkıca oturtun ve alt kısmın sternumla aynı hizada olduğundan emin 
olun. Hasta sırtüstü yatarsa, önce hastanın yakasının arka kısmını uygulayın. 
2. yaka yüksekliği aşağıdaki adımları izleyerek ayarlanabilir: 
a. Gevşetmek için vidaları saat yönünün tersine bir tam tur çevirin. 
b. İstediğiniz yüksekliğe ulaşılana kadar plastik kabuğu dikey olarak hareket 
ettirin. 
c. Vidaları tekrar sıkın. 
 
DİKKAT - Vidaları aşırı sıkmayın. 

3. Kayışla sabitleyin. 
4. Gerekirse son ayarlamaları yapın. Ön ve arka bölümler arasındaki boşluk 
her iki tarafta bile olmalıdır. 
5. Fazla kayışı gerektiği gibi kesin. 
 
 
 
 
 

Hasta Bakım Kuralları 
(Hastadan ayırın ve verin) 

 
Yakanız sadece yüzünüzü ve boynunuzu yıkamak ve 
doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe, gömlekleri değiştirin / 
temizleyin. 
Önemli not: Daima doktorunuz tarafından verilen talimatları izleyin. 
Aşırı rahatsızlık, cilt bozulması, artan ağrı, uyuşma veya karıncalanma fark 
ederseniz, lütfen sağlık uzmanınıza danışın. 
hemen. 
 
Kaldırma: 
 
1. Bileziği çıkarmak için bileziğin sadece bir tarafındaki kayışı serbest bırakın 
(Şek.1). Bileziği çıkarın ve bir kenara koyun. 
2. Boynunuzu sabit ve düz tutarak yüzünüzü ve boynunuzu nazikçe yıkayın 
ve iyice kurulayın. 
3. Gerekirse, astarları temiz, kuru astarlarla değiştirin. (Uygun temizlik 
prosedürleri için arkadaki talimatlara bakın) 
 
Yeniden uygulama: (Mümkünse aynaya bakarken) 
 
4. Bileziği tekrar uygulamak için ön (ön) kısmı boynunuza yerleştirin. 
Önemli not: Düğmeleri gevşetmeyin veya yüksekliği değiştirmeye çalışmayın 
yaka. Tüm ayarlamalar doktorunuz tarafından yapılmalıdır. 
tam oturmasını sağlayın. 
5. Ön kısmı vücudunuza güvenli bir şekilde tutarken, arka kısmı boynunuzun 
arkasına doğru döndürün ve kayışı ilmekten geçirin. Bilezik sıkıca oturana 
kadar kayışı öne doğru çekin ve kayışı yerine sabitleyin (Şek. 2). 

 


