
NESCO Head Immobilizer 

XH-16A 

 

 
  
I. Fitur Teknis  

Ukuran Produk (L x W x H): 43 x 26 x 14cm 
Ukuran Karton (8pcs): 56 x 45 x 58cm 
Berat Bersih: 8kg 
Berat Kotor:  10kg 
 

II. Bagaimana cara menggunakan: 
Head Immobilizer adalah alat penanganan pasien darurat 
yang dirancang untuk membantu menopang kepala dan 
penyangga leher pasien. Ini hanya untuk penggunaan 
profesional, dengan minimum dua operator terlatih. 
Head Immobilizer dilapisi vinil, tahan air dan ringan. Ini 
dirancang untuk tidak mengganggu pemindai medis, dan 
mungkin dibiarkan selama sinar-X, MRI atau CT scan. 
Head Immobilizer dilengkapi dengan tali retensi, dua 
bantalan dukungan, dan dua tali dagu. Setiap komponen 
dilengkapi strip pengikat kait dan loop. 
Head Immobilizer dapat digunakan dengan tandu sendok 
atau pada papan panjang (panjang penuh) yang memiliki 
slot perangkat serviks atau lubang tengah di ujung kepala. 
 

III. Catatan 
Untuk mengurangi risiko penularan penyakit saat 
menggunakan head immobilizer, ikuti instruksi 
perawatannya dalam buku panduan ini. 
 

IV. Pemeliharaan: 
1. Selalu dibersihkan setelah dipakai (termasuk sterilisasi). 
2. Selalu periksa apakah ada bagian yang longgar atau 

tidak. 
 

V. Penyimpanan & transportasi  
1. Simpan produk ini di tempat yang tahan lembab & tidak 

berkarat. 
2. Dapat dibawa dengan menggunakan angkutan umum 
 
 
 
 
 
 
 

NESCO Head Immobilizer 

XH-16A 

 

  
 

I. Fitur Teknis  
Ukuran Produk (L x W x H): 43 x 26 x 14cm 
Ukuran Karton (8pcs): 56 x 45 x 58cm 
Berat Bersih: 8kg 
Berat Kotor:  10kg 
 

II. Bagaimana cara menggunakan: 
Head Immobilizer adalah alat penanganan pasien darurat 
yang dirancang untuk membantu menopang kepala dan 
penyangga leher pasien. Ini hanya untuk penggunaan 
profesional, dengan minimum dua operator terlatih. 
Head Immobilizer dilapisi vinil, tahan air dan ringan. Ini 
dirancang untuk tidak mengganggu pemindai medis, dan 
mungkin dibiarkan selama sinar-X, MRI atau CT scan. 
Head Immobilizer dilengkapi dengan tali retensi, dua 
bantalan dukungan, dan dua tali dagu. Setiap komponen 
dilengkapi strip pengikat kait dan loop. 
Head Immobilizer dapat digunakan dengan tandu sendok 
atau pada papan panjang (panjang penuh) yang memiliki 
slot perangkat serviks atau lubang tengah di ujung kepala. 
 

III. Catatan 
Untuk mengurangi risiko penularan penyakit saat 
menggunakan head immobilizer, ikuti instruksi 
perawatannya dalam buku panduan ini. 
 

IV. Pemeliharaan: 
1. Selalu dibersihkan setelah dipakai (termasuk sterilisasi). 
2. Selalu periksa apakah ada bagian yang longgar atau 

tidak. 
 

V. Penyimpanan & transportasi  
1. Simpan produk ini di tempat yang tahan lembab & tidak 

berkarat. 
2. Dapat dibawa dengan menggunakan angkutan umum 
 
 


