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NB! Sørg for at x-stroppene blir festet og sitter langs med under haken på festene som er laget for dem for å få 

maksimal støtte.  

Påføring i liggende posisjon 

1. SETUP (INNSTILLING) 

utvid XCollar til lengste innstilling. Utfold ryggstøtten og lås. 

2. ADJUST (JUSTER) 

Skli ryggdelen i en 45 graders vinkel til midtlinje mellom skulderbladene ved hjelp av ”dra og skyv” (motsatte 
krefter) metoden. 
Dytt XCollar samtidig som du trekker i pasientens klær til ryggdelen er på plass. Det kan være en fordel å gå inn fra 
personenes høyre side for å sette på XCollar. Sørg for at spennen ikke skraper opp pasienten mens du påfører. 
Når nakkesplinten er inn under pasientens hode, dreier du den slik at ryggstøtten ligger korrekt plassert under 

ryggraden. 

NB! Se etter symmetri i skumpadene langs nakken når du påfører nakkesplinten. Det kan og være lurt å se at sidene 

på XCollar ligger rett under pasientens øreflipper. 

Sørg for å ha fanget haken mellom hakestroppen (foran) og skumpaden (under), for så å feste spennen på siden. 

NB! For enklest å feste spennen, ta tak i sidestroppen, og dytt spennen rett frem inn i festet. 

Bruk motsatt kraft når du strammer sidestroppene rundt pasienten. 

NB! Den første sidestroppen skal kun strammes slik at den tetter luftrommet mellom hodet og nakkesplint, mens den 

andre sidestroppen er den som skal strammes for å støtte opp best mulig. Her er det viktig at haken hele tiden er på 

plass. 

Dra bryststøtten så langt ned at den hviler på øverste del av brystet. Sørg så for å presse inn låsmekanismen for å 

sikre bryststøtten. 

3. X-STROPPER 

Bruk X-stroppene med en “dra og skyv” (motsatt kraft) metode og fest dem med den fargekoordinerte borrelåsen 

NB! Sørg for at x-stroppene blir festet og sitter langs med under haken på festene som er laget for dem for å få 

maksimal støtte. 

 

Mye klær ved liggende påføring 
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1. SETUP (INNSTILLING) 

utvid XCollar til lengste innstilling. Utfold ryggstøtten og lås. 

2. ADJUST (JUSTERING) 

Påfør XCollar mellom klesplaggene og skli nakkesplinten 45  til ryggstøtten ligger rett under ryggraden ved hjelp av  

å dra i pasienten klær mens du skyver produktet fra deg.  

Videre påfører du XCollar slik du gjør på en vanlig liggende pasient.  

”i posisjon”- komfortabel og utsatt påføring  

Gjør klar innstillingene, så fester du haken mellom hakereimen og skumpaden, få nakkesplinten rundt pasienten og 

fest spennen.  

Fest først den sidestroppen som pasienten er rotert mot, for så stamme inn på andre siden etterpå. 

Dra ned og fest bryststøtten asymmetrisk på pasientens bryst etter hva som er nødvendig etter pasientens posisjon. 

NB! Når du stiller inn bryststøtten er det spesielt viktig at du er nøye med å låse innstilingene slik at den tilpassede 

støtten ikke faller vekk. 

Bruk motsatte krefter, og fest først den X-stroppen som er på den siden pasienten er rotert mot, så den andre x-

stroppen etterpå. 

NB! Husk å stramme x-stroppene ordentlig.  

Spesielle tilfeller 

Ekstra store pasienter: Her kan du utvide hakeremmen og løsne opp sidestroppene 

NB! Når du flytter spennen lenger ut på sidestroppen, må du se til at det er nok borrelås igjen til at stroppen holder 

trygt.  

Små pasienter: stram hakestroppen til minste innstilling og stram den blå sidestroppen så stramt som mulig. 

NB! Denne innstillingen kan kreve litt trening for å kunne forutsi hvor stramt man skal justere stroppene før 

påføring. 

Begrenset tilgang og dårlig sikt:  Her kreves kjennskap til XCollar sine hjelpemidler. For å lære seg dette kreves det 

trening. Hjelpemidlene består av uthevede felter og fargekoordinerte stropper. 

Dersom pasienten har store skader i ansiktet, blir man nødt til å vurdere om man skal bruke XCollar eller ikke. 
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NB! Dersom man er redd for at påføringen av XCollar kun vil forverre pasientens skade, kan man vente med å påføre 

til pasienten er i en mer passende posisjon.  

Luftveishåndtering 

BLS håndtering: løsne hakereimen for å plassere oksygenmasken. Bruk ”EC” holdeteknikk der du plasserer E-en 

under hakestykket til XCollar. 

ALS håndtering: Fjern X-stroppene og løsne sidespennen for å få mer plass til intubering.  

NB! For ekstra store pasienter kan det være nødvendig å løsne spennen på sidestroppen helt for å få nødvendig plass 

til for eksempel intubering.  

Etter at man er ferdig med eventuelle luftveishåndteringer, bør man stramme opp stroppene slik at man unngår for 

mye bevegelse i pasientens nakkeregion. 

HRS-tilkobling 

Bygg opp en riktig høyde med skumputer for å sikre at pasienten holder seg stabil i liggende posisjon i forhold til 

ryggraden, for så å feste puten til underlaget ved hjelp av klisteret.  

Ta i bruk sikkerhetsstroppene. Fest den sorte delen av borrelåsen til sikkerhetsstrippene til borrelåsen der X-

stroppene skal sitte. Dersom X-stroppene allerede er festet, tar du de av, fester sikkerhetsstroppen og så fester x-

stroppene over dem igjen. Gjør dette på begge sider.  

Fest sikkerhetsstroppene til underlaget uten at det blir for stramt.  

NB! Dersom du ser at sikkerhetsstroppene vil bli for løse når du fester dem, kan du løse problemet ved å snurre 

reima en ekstra gang rundt festet til underlaget.  

  Fjerning av XCollar 

 Løsne x-stroppene 

 Løsne sidestroppen på den siden der spennen er. 

 Åpne spennen til sidestroppen og fjern enheten.  

www. Training.xcollar.com 
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Skjema for verifisering av praktiske ferdigheter 

Navn: Firma: Dato: 

GENERELL PÅFØRING AV XCOLLAR 

S-A-X nøytral posisjon 

Påføring i liggende posisjon 

Fullfør S-A-X punkter om generell tilkobling av XCollar.  

Skli ryggdelen i en 45 graders vinkel til midtlinje mellom skulderbladene.   

Dytt XCollar samtidig som du trekker i pasientens klær til ryggdelen er på plass.  

Sikre riktig plassering av nakkestøtten 
 

 

Luftveishåndtering 
 

Løsne hakereimen for å forsikre forsegling av BCM masken  
 

 

Demonstrere trinnene for frakobling for tilkobling av avanserte luftveier.  
 

 

HRS-tilkobling 
 

Bruk riktig mengde støtte i nakkeregionen for å holde pasienten i en "i-linje" posisjon.   

Løsne x-stropper og fest sikringsstroppen med borrelås, deretter fest x-stropper (gjenta på motsatt side).  

1. setup (innstilling)  

Utvid XCollar til lengste innstilling. Utfold ryggstøtten og lås.  

2. adjust (justering)  

Plasser XCollar rundt pasienten nakke og fest haken før spennen festes. Husk at hagen er et av de viktigste 
holdepunktene til XCollar, ås sørg for at hagen sikker godt festet mellom hakereimen og skum-paden. 

 

Juster sidestroppene jevnt rundt pasienten ved bruk av motsatte krefter.  

Dra bryststøtten så langt ned at den hviler på øverste del av brystet. Sørg så for å presse inn låsmekanismen for å 
sikre bryststøtten. 

 

3. x-stropper  

Bruk X-stroppene med en “dra og skyv” (motsatt kraft) metode og fest dem med den fargekoordinerte borrelåsen.  

Sjekk at XCollar sitter som den skal og er tilpasset pasienten.  
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Fest sikkerhetsstroppen til bæreenheten uten å stramme for mye.  

Instruktørens navn: 

Med denne underskriften har du som instruktør godkjent at ( se navn på toppen) har de ferdighetene som 
skal til for å bruke XCollar korrekt etter å ha gjennomgått et treningskurs og ferdighetssjekk. Denne 
sjekklisten er laget etter retningslinjer som produsenten har anbefalt, og betyr derfor ikke at produsenten; 
Emgear, LLC er ansvarlig for godkjenningen, siden det ikke er deres egne instruktører som har skrevet under 
papiret. Personen har allikevel nå godkjennelse til å bruke XCollar. 

 

 Signatur: 

 Dato: 

www.traning.xcollar.com 




