
Fästa en Thoracic Extension till en Pacific™ 
Adjustable Collar 

 
1. Ta bort det främre nedre fodret från Pacific™ 

Adjustable Collar. 
2. Ta bort Velcro®-ringarna från områdena runt de (3) 

små hålen på undersidan av det främre undre skalet. 
3. Infoga en av de medföljande bussningarna genom ett 

av de tre hålen så att den hamnar under skalet. 
4. Rikta in det främre bygelfästningshålet med 

bussningen på framsidan av det främre undre skalet. 
5. Fäst den främre bygeln  med den medföljande 

tumskruven. Upprepa steg 3 - 5 tills alla tre främre 
bygelfästpunkterna sitter fast. 

6. Kontrollera att den främre bygeln sitter fast 
ordentligt på Pacific™ Adjustable Collar. 

7. Sätt på nya medföljande Velcro®-ringar där de togs 
bort i steg 2. 

8. Sätt på det främre nedre fodret på  Pacific™ 
Adjustable Collar. 

9. Upprepa steg 1-8 för att applicera ryggplattan på den 
bakre delen av halsen. 

 
Appliceringsanvisningar 

 
1. Justera Pacific™ Adjustable Collar enligt anvisningar. 
2. Justera höjden på den främre delen av Thoracic 

Extension till önskad position och fäst med de 
medföljande tumskruvarna. Använd en 
sexkantsnyckel för att spänna ytterligare vid behov. 

3. Justera höjden på den bakre delen av Thoracic 
Extension till önskad position och fäst med de 
medföljande tumskruvarna. Om din patient ligger på 
rygg under långa tidsperioder, föreslår vi att 
tumskruvarna ersätts med de medföljande 
panorskruvarna. 

4. Konturera Para Spinal och Sternal Bars så att de 
passar patienten. 
Varning: Isolera böjkraften under fästpunkterna, 
annars kan ställningen skadas. 

5. Föst på patienten med midjeband efter lämpliga 
försiktighetsåtgärder för ryggraden. Endast utbildad 
personal bör försöka utföra logroll-applicering. 

6. Ta bort den dubbelsidiga kroken från ändarna, klipp 
överflödig längd och applicera igen för att korta av 
remmarna. 

Fästa en Thoracic Extension till en Pacific™ 
Adjustable Collar 

 
1. Ta bort det främre nedre fodret från  Pacific™ 

Adjustable Collar. 
2. Ta bort Velcro®-mynt från områdena runt de (3) små 

hålen på undersidan av det främre undre skalet. 
3. Infoga en av de medföljande bussningarna genom ett 

av de tre hålen så att den hamnar under skalet. 
4. Rikta in det främre bygelfästningshålet med 

bussningen på framsidan av det främre undre skalet. 
5. Fäst den främre bygeln  med den medföljande 

tumskruven. Upprepa steg 3 - 5 tills alla tre främre 
bygelfästpunkterna sitter fast. 

6. Kontrollera att den främre bygeln sitter fast 
ordentligt på Pacific™ Adjustable Collar. 

7. Sätt på nya medföljande Velcro®-ringar där de togs 
bort i steg 2. 

8. Sätt på det främre nedre fodret på  Pacific™ 
Adjustable Collar. 

9. Upprepa steg 1-8 för att applicera ryggplattan på den 
bakre delen av halsen. 

 
Appliceringsanvisningar 

 
1. Justera Pacific™ Adjustable Collar enligt anvisningar. 
2. Justera höjden på den främre delen av Thoracic 

Extension till önskad position och fäst med de 
medföljande tumskruvarna. Använd en 
sexkantsnyckel för att spänna ytterligare vid behov. 

3. Justera höjden på den bakre delen av Thoracic 
Extension till önskad position och fäst med de 
medföljande tumskruvarna. Om din patient ligger på 
rygg under långa tidsperioder, föreslår vi att 
tumskruvarna ersätts med de medföljande 
panorskruvarna. 

4. Konturera Para Spinal och Sternal Bars så att de 
passar patienten. 
Varning: Isolera böjkraften under fästpunkterna, 
annars kan ställningen skadas. 

5. Fäst på patienten med midjeband efter lämpliga 
försiktighetsåtgärder för ryggraden. Endast utbildad 
personal bör försöka utföra logroll-applicering. 

6. Ta bort den dubbelsidiga kroken från ändarna, klipp 
överflödig längd och applicera igen för att korta av 
remmarna. 

Fästning av Thoracic Extension till en Pacific™ 
Justerbar krage 

 
1. Ta bort det främre nedre fodret från  Pacific™ 

Adjustable Collar. 
2. Ta bort Velcro®-mynt från områdena runt de (3) små 

hålen på undersidan av det främre nedre skalet. 
3. Infoga en av de medföljande bussningarna genom ett 

av de tre hålen så att den hamnar under skalet. 
4. Rikta in det främre bygelfästningshålet med 

bussningen på framsidan av det främre undre skalet. 
5. Fäst den främre bygeln  med den medföljande 

tumskruven. Upprepa steg 3 - 5 tills alla tre främre 
bygelfästpunkterna sitter fast. 

6. Kontrollera att den främre bygeln sitter fast 
ordentligt på Pacific™ Adjustable Collar. 

7. Sätt på nya medföljande Velcro®-ringar där de togs 
bort i steg 2. 

8. Sätt på det främre lägre fodret på  Pacific™ 
Adjustable Collar. 

9. Upprepa steg 1-8 för att applicera ryggplattan på den 
bakre delen av halsen. 

 
Anvisningar 

 
1. Justera Pacific™ Adjustable Collar enligt anvisningar. 
2. Justera höjden på den främre delen av Thoracic 

Extension till önskad position och fäst med de 
medföljande tumskruvarna. Använd en 
sexkantsnyckel för att spänna ytterligare vid behov. 

3. Justera höjden på den bakre delen av Thoracic 
Extension till önskad position och fäst med de 
medföljande tumskruvarna. Om din patient ligger på 
rygg under långa tidsperioder, föreslår vi att 
tumskruvarna ersätts med de medföljande 
panorskruvarna. 

4. Konturera Para Spinal och Sternal Bars så att de 
passar patienten. 
Varning: Isolera böjkraften under fästpunkterna, 
annars kan ställningen skadas. 

5. Föst på patienten med midjeband efter lämpliga 
försiktighetsåtgärder för ryggraden. Endast utbildad 
personal bör hantera den 

6. Ta bort den dubbelsidiga kroken från ändarna, klipp 
överflödig längd och applicera igen för att korta av 
remmarna. 
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