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GUIA DE ESTUDOS 
 
 
 

O que é XCOLLAR? 
 
 

O XCollar é um sistema completo de imobilização da coluna cervical projetado 

especialmente para Serviços Médicos de Emergência (Emergency Medical 

Services – EMS). Ele assegura o mais alto padrão de cuidado ao paciente na redução 

significativa do movimento da Coluna Cervical ao segurar a cabeça ao tronco acima e 

abaixo da lesão em quatro pontos: dois posteriores e dois anteriores, eliminando assim 

uma tração indesejada da Coluna Cervical para melhor auxiliar em evitar lesões por 

desalinhamento. 
 
 

Quem usa o XCOLLAR? 
 

O XCOLLAR é atualmente usado em mais de 42 países ao redor do mundo, por 
dezenas de agências de EMS nos EUA, o Exército dos EUA e as Forças de 
Operações Especiais da MARINHA. 

 
 

O que é o XCOLLAR Plus? 
 
 

O XCollar Plus integra o XCollar e é um Sistema de Limitação da Cabeça (Head 

Restraint System – HRS). Cada HRS consiste em um “set” de tiras de Velcro para 

segurar o paciente à maca prevenindo movimentos laterais e verticais, permitindo 

movimento linear da cabeça com a cavidade torácica. Uma Almofada de Suporte 

Occipital Ajustável assegura a manter o alinhamento apropriado do paciente. A 

Almofada de Suporte Ajustável é capaz de permitir aos especialistas em resgate 

ajustar a altura do suporte para o Occipital de acordo com o necessário de meia a 

duas polegadas (1,27cm a 5,08cm) em 4 intervalos de meia polegada (1,27cm). 
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Essa nova tecnologia permite aos especialistas em resgate fornecer: 
 

 
1.   Melhor cuidado e segurança ao paciente: Oferece um maior grau de 

imobilização para pacientes, independentemente do tipo de corpo, idade ou 

tamanho e é capaz de imobilizar na Posição de Conforto. 

Adicionalmente, o HRS com o XCollar Plus permite aos especialistas em 

resgate fornecer suporte à região Occipital quando necessário para manter o 

alinhamento apropriado do paciente e assegurar que as forças dinâmicas 

durante o transporte não aumentem os danos já existentes à Coluna Cervical. 
 
 
 

2.   Tratamento mais rápido: APLICAÇÃO DE 30 SEGUNDOS; Cuidado para 

vários pacientes com um único especialista em resgate, reduzindo o tempo 

de espera do paciente para tratamento inicial, atuando como uma 

MULTIPLICADORA DE FORÇA durante ACIDENTES DE MASSA. 
 

 

3.   O melhor tratamento necessitando de menos equipamento: Cuidado 

para pacientes pediátricos à adultos (de aproximadamente 25 libras [11,3kg] 

a aproximadamente 360 libras [163,3kg] ou acima) com o mesmo dispositivo. 
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Fácil Aplicação com 3‐Passos em 30 segundos:  

“S‐A‐X” (SETUP – ADJUST – XSTRAPS APPLICATION /  

PREPARE – AJUSTE – APLICAÇÃO DAS TIRAS) 

 

 

#1: SETUP - PREPARE 

• Estenda o XCollar à sua configuração mais longa. Desenrole o Suporte Posterior e 
trave-o no lugar. 

 
 
#2: ADJUST - AJUSTE 

• Envolva o paciente e segure o queixo antes de conectar a fivela/cinto. 
•  Nota: para o paciente supino, puxe a roupa ao deslizar o Suporte Posterior na posição. 
•  Enquanto se segura o dispositivo no local, usando o método “empurre & 
puxe”, ajuste as Tiras Laterais igualmente. 
•  Estenda a Peça de Suporte Peitoral até que haja contato firme com o esterno 
superior. 
•  Aperte as travas para assegurar o Suporte Peitoral. 

 
 
#3: XSTRAPS APPLICATION – APLICAÇÃO DAS TIRAS 

•  Aplique as X-Straps usando o método “empurre & puxe” até o Velcro de cor 
correspondente. 

 
 
 
 

-USE AS FORÇAS OPOSITORAS EM CADA PASSO DA APLICAÇÃO- 
 
 
 

Após a aplicação do XCollar, voce pode segurar o paciente na maca/colchão de resgate 

aplicando o SISTEMA DE LIMITAÇÃO DA CABEÇA (HEAD RESTRAINT SYSTEM - HRS). 
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APLICAÇÃO DE HRS EM 2‐PASSOS: 
 
 

1 – DESLIZE, MONTE E FIXE – Uma vez que o paciente esteja na maca, DESLIZE a 

Almofada de Suporte Occipital abaixo da cabeça. MONTE as peças do Suporte Occipital 

conforme necessário para manter um alinhamento apropriado. Puxe a tira para que se FIXE a 

Almofada de Suporte Occipital à maca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – APLICAÇÃO DE FIXAÇÃO DAS TIRAS – Remova uma X‐Strap enquanto se mantém 

tensão para posicionar o lado de cor preta da porção quadrada final ao Velcro XCollar. 

Recoloque a X‐Strap. Enrole a tira de segurança à maca retirando a folga. NÃO APERTE 

DEMAIS. Repita o procedimento do outro lado. 
 
 
 

Manuseio das Vias Aéreas 
 

1.   Solte a Tira do Queixo, remova as XSTRAPS e solte as Tiras Laterais se 
necessário. 

 2. Obtenha as vias aéreas. 

 3. Reaperte as X‐Straps para segurar o XCOLLAR. 
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Pontos de Verificação da Aplicação 
 

 

Esses passos de hands‐on são recomendados pela Emegear, LLC para aplicar os 

Dispositivos XCollar. Voce deve demonstrar essas aplicações para um “Avaliador” 

antes de aplicar o dispositivo em um paciente ferido. Por favor tenha certeza de 

estar confortável ao aplicar o dispositivos em todas as situações: 
 
 

Aplicação Geral do XCollar 

 

Aplicação de 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, fixe o queixo e prenda a fivela/cinto 

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

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

3.     X-Straps – TIRAS 

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

Prenda as X-Straps ao Velcro codificado por cores 

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

 

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) 

Prenda a Tira de Segurança na maca sem fazer tensão 
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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. 

 


