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Folha de Verificação de Habilidades 

  

Nome: Empresa: Data: 

 

Aplicação General do XCollar 

Aplicação em Posição Neutra S – A – X 

1. SET‐UP – PREPARE √ 

Estenda as Peças laterais; Desenrole e Trave a Peça Posterior  

2. Adjust – AJUSTE √ 

Envolva o paciente e conecte a fivela/cinto  

Prenda o queixo entre a Tira do Queixo e a Almofada  

Ajuste as Tiras Laterais à circunferência do paciente usando o método “empurre & puxe”  

Estenda a Peça Peitoral anterior à porção superior do peito sem se descuidar da coluna 
cervical e trave-a na posição 

 

3. X-Straps – TIRAS √ 

Desenrole as X-Straps, posicione-as entre as guias mantendo tensão usando o método 
“empurre & puxe” 

 

Prenda as X-Straps ao Velcro codificado em cores  

Assegure-se que o XCollar está seguro e apropriadamente aplicado sem causar 
“desorientação” da espinha do paciente  

 

 

Aplicação Na Posição de Conforto & De Bruços  √ 

Complete apropriadamente os pontos S‐A‐X da Aplicação Geral do XCollar   

Aperte a Tira Lateral primeiro do lado em que o paciente estiver virado e então vá para a 
outra Tira Lateral  

 

Estenda e trave o Suporte Peitoral Ajustável assimetricamente assegurando-se que a 
almofada tenha bom contato com o esterno  

 

Fixe a X-Strap do lado em que o paciente estiver virado e então fixe a segunda X-Strap   
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Aplicação na Posição Supino √ 

Complete apropriadamente os pontos S‐A‐X da Aplicação Geral do XCollar  

Deslize a Peça Posterior em um ângulo de 45 graus à linha média entre as omoplatas  

Empurre o XCollar puxando a roupa para aplicar o Suporte Posterior  

Assegure o posicionamento apropriado da almofada occipital sem manipulação do 
paciente 

 

 

Administração das Vias Aéreas √ 

Solte a Tira do Queixo para permitir o selamento apropriado da máscara ressuscitadora 
com válvula usando o a técnica de manuseio “clamp EC” (com uma só mão)  

 

Demonstre os passos de remoção em ordem reversa de aplicação para permitir inserção 
avançada das vias aéreas 

 

 

Aplicação do Sistema de Limitação da Cabeça  
(Head Restraint System – HRS) 

√ 

Use a quantidade correta de almofada para a região occipital para manter o paciente em 
uma posição alinhada 

 

Desconecte a X-Strap e anexe a Tira de Segurança no Velcro, reconectando a X-Strap 
(repita no lado oposto) 

 

Fixe a Tira de Segurança à maca sem aplicar tensão  

 

Nome do Avaliador: Assinatura: 

Ao assinar esse formulário, o “Avaliador” está verificando que o Fornecedor denominado no 
topo da página demonstrou com sucesso todas as habilidades de manipulação exigidos por 
este treinamento e por essa Folha de Verificação de Habilidades de acordo com as 
recomendações do fabricante. A Emegear, LLC não pode ser responsabilizada por quaisquer 

verificações de habilidades hands‐on pois estas não são verificadas por instrutores aprovados pelo 

fabricante. 

 


