
Indicaties
Whiplash, artrose, nekklachten met of zonder uitstralende pijn en nekhernia’s waarbij ondersteuning gewenst is.

Rafys Halskragen
Rafys Halskragen kunnen met voor- en achtersluiting worden gedragen, afhankelijk van de afremming die gewenst is en 
van het draagcomfort voor de patiënt. Rafys heeft een scala aan halskragen in diverse hardheden en uitvoeringen om de 
mate van de beperking te kunnen aanpassen aan de individuele omstandigheden van patiënten.
Alle Rafys Halskragen worden standaard met een extra hygiënische kous geleverd. Een halskraag kousje is handig, het 
kan snel worden uitgewassen, het zorgt voor meer duurzaamheid van de halskraag en de kleur van de halskraag kan 
aangepast worden aan de te dragen kleding.

Regelmatig afdoen en binnen de pijngrens bewegen in alle richtingen is goed voor een functioneel herstel. 
‘s Nachts alleen dragen als de (para)medicus dat uitdrukkelijk opdraagt en het ‘s nachts dragen de klachten niet verer-
gert.

Hardheden Rafys Halskraag
• Soft:  100% zacht schuim. Deze is geschikt bij lichte tot matige nekklachten. 
• Firm: 50% zacht schuim en 50% steviger geperst schuim.        
 Deze biedt meer stevigheid dan de Rafys Soft Halskraag en is geschikt bij matige tot ernstige nekklachten.

Op maat gemaakt
Mocht een standaard maat u niet passen, dan kan Rafys de halskraag binnen twee werkdagen op maat leveren tegen 
een kleine meerprijs.

Kleuren
De halskragen zijn te verkrijgen in crème, blauw en zwart. Op aanvraag ook in verschillende designs verkrijgbaar (foto 2).

Wetenschap
Recente wetenschap wijst uit dat het dragen van een halskraag bij diverse nek aandoeningen, zoals whiplash of nek-
hernia’s, wel aangewezen is. Meer informatie over de Halskraag en de wetenschap vindt u op www.blessurewinkel.nl.

Aanleg- en informatievideo’s
Filmpjes over de aanleg en het gebruik van de Rafys Halskraag vindt u op www.blessurewinkel.nl.
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ADVIES

TracCollar
Bij nekklachten is het verstandig om naast het gebruik van een 
halskraag ook nektractie toe te passen. De TracCollar is een twee 
in één product, tractie en halskraag in één. 
Deze TracCllar is eenvoudig op te pompen en met een druk op de 
knop weer te ontluchten. 
In tegenstelling tot andere nektractie hulpmiddelen is men met de 
TracCollar vrij om te gaan, te staan, te zitten en te liggen.

rafys@rafys.nlMarskant 30, 7551 BW Hengelo 074 -2437620 www.rafys.nl

Thuistherapie met warmte
Bij nekklachten en spierspanningen in de nek kunnen eenvoudig 
warmtepakkingen thuis toegepast worden. 

Rafys heeft diverse modellen warmtepakkingen voor de nek in 
diverse prijs- en kwaliteitscategorieën.

STEP Nekboek 
In het STEP Nekboek kun je lezen hoe je zelf een bijdrage kunt 
leveren aan het herstel en hoe je herhaling en verergering van 
nekklachten kunt voorkomen. 

De adviezen in het STEP Nekboek zijn gebaseerd op het meest 
recente wetenschappelijk onderzoek, dat correspondeert met 
signalen die mensen met nekklachten zelf aangeven.

Rafys Hoofdkussens
De Rafys Hoofdkussens kunnen worden gebruikt bij bestaande nek-
klachten en ter preventie van herhaling. De Rafys Hoofdkussens zijn 
van traagschuim, dit is zacht en past zich aan het lichaam aan door 
te reageren op druk en warmte. Voor de ondersteuning van de meer 
of minder instabiele nek tijdens de nachtrust voldoen deze kussens 
uitermate goed. Als u twijfelt welk kussen het meest van toepassing 
is,neem dan contact met ons op. 
Vraag ook naar onze kussenverhuurregeling!


