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SAFEBELT
Hasta Güvenlik Kemerleri

Safebelt hasta güvenlik kemerleri  
yüksek güvenlik riski taşıyan, 
kendisine veya çevresine zarar 
verebilecek nitelikteki hastaların (akıl 
hastaları, alkol bağımlıları, kaçma 
riski olan hastalar)  hareketlerinin 
kontrolünde  kullanılır. 

Hareketin sınırlaması ve önlenmesi 
gereken tüm vakalara cevap 
verebilecek kadar geniş bir ürün 
yelpazesine sahiptir.

Genel Özellikler 

• Güvenli ve sağlam bir sabitleme 
yaparak hastaya ve çevresine  
maksimum emniyeti sağlarlar. 

• Hareketin kısıtlı veya kontrol altında 
olduğu anda hastaya özgürlük hissi, 
rahatlık ve konfor verirler.

• Manyetik etkili anahtarları sayesinde 
uygulanmaları kolay ve pratiktir.

• Çelik pimli özel kilitleri sayesinde 
azami güvenlidirler. 

• Kullanım yerlerine göre  3 ana 
gruba ayrılırlar; 
- Karyola ve sedyede kullanılanlar   
- Sandalyede kullanılanlar 
- Hasta transferinde kullanılanlar 

• Ürünler  %100 terylene ve polyester 
malzemelerden üretilirler.

• 95 ºC’ de yıkanabilirler. 
• 2 yıl garantilidirler.

Çelik Kilitli Seri
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SAFEBELT
Karyola & Sedye Güvenlik Kemerleri

Bu grup kemerler, hastaların karyola 
ya da sedyeye güvenli bir şekilde 
sabitlenebilmeleri için kullanılan 
kemerlerdir.

Döner Bel Kemeri
• Hastaya yatakta güven içinde yatış sağlar.
• Hastanın sırtüstü ve oturur pozisyonda yatışının yanı 

sıra sağa ve sola rahatça dönerek yatışına da izin verir.
• Diğer yandan hasta bacaklarını ve kollarını dilediği 

şekilde hareket ettirebileceği için sosyal ve bireysel 
ihtiyaçlarını (kitap okumak, yemek yemek v.b.) 
rahatlıkla yerine getirebilir.

Gövde Güvenlik Kemeri
• Hastanın omuz ve gövde hareketini önler ve sırt üstü 

pozisyonda sabit tutar.
• Döner bel kemeri veya genel maksatlı uzatma kemeri 

ile kullanılır.

El Bilek Güvenlik Kemeri
• Hastanın bileğini karyola şasesine güvenle sabitler ve 

hareketi tamamen ya da kısmen kısıtlar.
• Estetik ve güvenli modeli sayesinde hastayı rahat 

ettirir ve konfor sağlar.

Ayak Bilek Güvenlik Kemeri
• Hastanın bileğini karyola şasesine güvenle sabitler ve 

hareketi tamamen ya da kısmen kısıtlar.
• Ayrıca gerektiğinde uzatma kemeriyle birlikte 

kullanılarak bacaklara kısıtlı hareket sınırlaması 
yapılmasına da izin verir.

• Estetik ve güvenli modeli sayesinde hastayı rahat 
ettirir ve konfor sağlar.

Komple Kriz Seti
• Kriz anındaki hastanın tüm hareketlerinin 

önlenmesinde kullanılır.
• Aşağıdaki ünitelerden oluşur; 

2 adet el, 2 adet ayak sabitleme kemeri 
Döner bel kemeri 
Gövde sabitleme kemeri 
Genel maksatlı ( Çok amaçlı ) uzatma kemeri
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SAFEBELT
Sandalye Güvenlik Kemerleri

Bu grup kemerler, hastaların 
sandalyede güvenli bir şekilde 
sabitlenebilmeleri için kullanılan 
kemerlerdir.

Sandalye Bel  
Sabitleme Kemeri

• Tekerlekli iskemlede oturan hastanın kaymasını 
önler, iskemleye sabitlenmesini sağlar.

• Gerektiğinde kasık destek kemeri ile takviye 
edilebilir.

Sandalye Gövde  
Güvenlik Kemeri

• Tekerlekli iskemlede oturan hastanın öne 
doğru eğilmesini, kaymasını önler, iskemleye 
sabitlenmesini sağlar.
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SAFEBELT
Hasta Transferi Güvenlik Kemerleri

Transfer kemeri seti hastanın bir yerden 
başka bir yere götürülmesi esnasında kol ve 
ayak  hareketlerinin kısıtlanması için kullanılır. 
Üç parçadan oluşmuştur.

Kol  
Güvenlik Kemeri

Bele sarılan taşıyıcı bir  kemer ve bu kemer üzerine 
monte edilmiş iki adet bilek sabitleme kemerinden 
meydana gelmiştir.

Bilek kemerleri bileği güvenle ve cilde   zarar 
vermeyecek  şekilde  sarar, taşıyıcı kemer ise elleri 
bel hizasında sabitleyerek hastanın kendisine ve 
çevresine zarar vermesini engeller.

Yürüme  
Kısıtlama Kemeri

Taşıyıcı bir kemer ve bu kemer üzerine dikili iki adet 
bilek kemerinden meydana gelmiştir.

Bilek kemerleri ayak bileklerini rahatça, cilde  zarar 
vermeyecek  basınçla ve güvenle sarar.

Taşıyıcı kemer adım uzunluğunu sabitleyerek 
hastanın yürüyüş  hızını kontrol eder ve bacak 
hareketlerini kısıtlayarak hastanın çevresine zarar 
vermesini engeller.

Kol Güvenlik ve 
Yürüme Kısıtlama 
Kemerleri  
Birleştirme Bandı

Bant hastanın el ve ayak güvenlik kemerlerini 
birbirine bağlamada kullanılır.
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SAFEBELT
Opsiyonel Kemerler

Yardımcı kemerler hastanın ana 
güvenlik kemerleri ile kullanılan ve 
hastaya ekstra güvenlik ve rahatlık 
sağlayan kemerlerdir.

Çok amaçlı Uzatma Kemeri
El ve ayak kemerinde uzatma ihtiyacı doğan 

durumlarda kullanılır. 

Bel Kemeri Uzatması
XXL ölçüde hastaların döner kemer kullanımında 

kemerin boyunun uzamasını sağlar.

Standart Uzatma Kemeri
Diğer kemerlerle birlikte uzatma ihtiyacı doğan 

durumlarda kullanılır.

Kasık Kemeri
Döner bel kemeri ile kullanılarak hastaya ekstra 

güvenlik sağlar, diğer yandan sandalyede oturur 
pozisyonda ise alttan desteği arttırır.

Safebelt Hasta Güvenlik Kemerleri Sipariş Tablosu
Model Ebad* (cm) Sipariş  Kodu Ürün Kodu

Döner Bel Kemeri S-M (60-110) SBB101 8680508101533
L (85-135) SBB102 8680508101540

El Bilek Güvenlik Kemerı Standart (14-26) SBB201 8680508101557
El-Bilek Güvenlik Kemeri Seti Standart (14-26) SBB202 8680508101632
Ayak Bilek Güvenlik Kemeri Standart (16-32) SBB301 8680508101564
Ayak Bilek Güvenlik Kemeri Seti Standart (16-32) SBB302 8680508101649
El / Ayak Bilek Güvenlik Kemeri Seti Standart (14/16-26/32) SBB605 8680508101717
Gövde Güvenlik Kemeri Standart (216) SBB401 8680508101571
Sandalye Gövde Güvenlik Kemeri Standart (216) SBC 102 8680508101700
Çok Amaçlı Uzatma Kemeri Standart (180) SBS501 8680508101625
Standart Uzatma Kemeri Standart (60) SBS502 8680508101632
Bel Kemeri Uzatması Standart (25) SBS503 8680508101649
Kasık Kemeri Standart (95) SBS504 8680508101588

Standart Hasta Güvenlik Seti S-M SBB603 SİP-8680509101624
L SBB604 SİP-8680509101686

Komple Kriz Seti S-M SBB601 SİP-8680508101595
L SBB602 SİP-8680508101601

Sandalye Bel Güvenlik Kemeri Standart (150 ) SBC101 8680508101618
Kol Güvenlik Kemeri SBT201 8680508100956  
Yürüme Kısıtlama Kemeri Standart (140 ) SBT301 8680508100963
Kol Güvenlik ve Yürüme Kısıtlama Kemeri Birleştirme Bandı SBT501 8680508100970
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SAFEBELT
Aksesuarlar

Çelik Kilit
• Özel olarak tasarlanmış çelikten mamul ve özel 

anahtarı olmadan açılamayan manyetik kontrollü 
kilit.

Manyetik Anahtar
• Kullanımı pratik ve rahat manyetik kontrollü 

anahtar.

Çanta
• Tüm setleri tek tek taşıyabilecek hacimde küçük 

veya komple kriz seti taşıyabilecek kapasitede 
büyük  olmak  üzere 2 farklı ebatta tasarlanmış 
çanta.

• Çantalarda kilit ve anahtarların rahatça sökülüp 
takılacağı   özel  bölmeler mevcuttur.

Medikokim Tıbbi ve Kimyevi Malzemeler San. Tic. Ltd. Şti.
İkitelli O.S.B. Demirciler Sitesi B7 Blok  No: 157  PK 34306 Başakşehir - İstanbul / TURKEY
T: [+90 212] 549 57 78 pbx • F: [+90 212] 549 57 79 • M: info@medikokim.com      Rev.00 2016

Safebelt Aksesuarlar Sipariş Tablosu
  Model Ebad* (cm) Sipariş  Kodu Ürün Kodu
Manyetik Kilit Standart SBA701 8680508101656
Manyetik Anahtar Standart SBA702 8680508101663
Taşıma Çantası Standart SBA703 8680508101670
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Hasta Sabitleme Kemerleri

Safebelt soft seri hasta sabitleme kemerleri ikinci 
derecede güvenlik riski taşıyan kişilerin, kendi kendisine 
zarar verebilecek nitelikteki hastaların ve yaşlı kişilerin  
hareketlerinin nazik ve hassas bir biçimde kontrolünde  
kullanılır.
İstenmeyen hareketlerin güvenle sınırlaması ve 
önlenmesi gereken tüm vakalara cevap verebilecek 
kadar geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

Genel Özellikler 

• Güvenli ve sağlam bir sabitleme 
yaparak hastaya ve çevresine  
maksimum emniyeti sağlarlar. 

• Hareketin kısıtlı veya kontrol altında 
olduğu anda bile kullanıcıya  
özgürlük hissi, rahatlık ve konfor 
verirler.

• Ürünler  %100 terylene ve polyester 
malzemelerden üretilirler.

• Velkro‘dan mamul ön sabitleme 
bantları  ve kırılmaya dirençli POM 
malzemeden mamul  tokalı kilitleri 
sayesinde uygulanmaları kolay ve 
pratiktir.

• Kullanım yerlerine göre karyolada 
kullanılanlar ve  sandalyede 
kullanılanlar olmak üzere 2 gruba 
ayrılırlar.

• 95 ºC’ de yıkanabilirler. 
• 2 yıl garantilidirler.

Tokalı Soft Seri
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El Bilek  
Sabitleme Kemeri
• Hastanın bileğini karyola 
şasesine güvenle sabitler ve 
hareketi tamamen veya kısmen 

kısıtlar.
• Estetik ve güvenli modeli sayesinde hastayı rahat 

ettirir .
• Yumuşak malzemeden üretilmiş olması nedeni ile  

cilde zarar vermez hastaya konfor sağlar.

Ayak Bilek  
Sabitleme Kemeri
• Hastanın bileğini karyola şasesine 
güvenle sabitler ve hareketi 
tamamen veya kısmen kısıtlar.

• Estetik ve güvenli modeli sayesinde hastayı rahat 
ettirir 

• Yumuşak malzemeden üretilmiş olması nedeni ile  
cilde zarar vermez hastaya konfor sağlar.

Bu grup kemerler, özellikle yaşlı hastaların 
karyolaya güvenli ve konforlu bir şekilde 
sabitlenebilmeleri için kullanılan kemerlerdir.

SAFEBELT
Karyola Sabitleme Kemerleri

Özellikle yaşlı hastaların sandalye- 
lerine konforlu sabitlenebilmeleri için 
kullanılan kemerlerdir.

SAFEBELT
Sandalye Sabitleme Kemerleri

Sandalye  
Sabitleme Kemeri
• Tekerlekli iskemlede oturan 
hastanın kaymasını ve öne 
doğru eğilmesini önler, 

iskemleye sabitlenmesini sağlar.
• Ön kısımda bulunan yumuşak dolgulu bölümü 

sayesinde hastanın bacak arasına destek sağlar.

Safebelt Hasta Sabitleme Kemerleri Sipariş Tablosu
  Model Ebad* (cm) Sipariş  Kodu UBB Kodu
El Bilek Sabitleme Kemeri Tokalı (45 cm) YBM201 8680508100987                                    
Ayak Bilek Sabitleme Kemeri Tokalı (65 cm) YBM301 8680508100994
Sandalye Sabitleme Kemeri Tokalı (164 -146 cm) YBS102 680508101007

Medikokim Tıbbi ve Kimyevi Malzemeler San. Tic. Ltd. Şti.
İkitelli O.S.B. Demirciler Sitesi B7 Blok  No: 157  PK 34306 Başakşehir - İstanbul / TURKEY
T: [+90 212] 549 57 78 pbx • F: [+90 212] 549 57 79 • M: info@medikokim.com      Rev.01 2018
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Safebelt Hasta Destek Kemerleri  
düşme riski taşıyan, destek ihtiyacı olan 
hastalar için tasarlanmıştır.

SAFEBELT
Hasta Destek Kemerleri

Yürüme Destek 
Kemeri
• Yürüme destek kemeri  tek 
başına yürümekte zorluk çeken 
hastaların bir yardımcı desteği ile 

yürütülmesinde  kullanılır.
• Yumuşak ve sağlam malzemeden imal edilen 

kemerin üzerinde dikey ve yatay olarak dikilmiş altı 
adet, ergonomik  el kavrama  tutamakları (kayışları) 
mevcuttur.

• Plastik tokası sayesinde her bedene göre 
ayarlanabilir, açılıp kapanması basit, hızlı ve 
güvenlidir.

• Bele  sarılarak kullanılan kemerin üzerinde bulunan 
bu  tutamaklardan tutulmak suretiyle yürüme 
anında hastaya destek verilir, dengede tutulur, 
sendeleme ve düşme  riski önlenir.

• Kemer  yeterli genişlikteki eni hastanın belini 
rahatça kavrar ve destek verir.

• 95 ºC’de elde veya makinada yıkanıp 
temizlenebilir.

Hasta Kaldırma 
Kemeri
• Hastanın yataktan veya 
tekerlekli iskemleden ayağa  
kaldırılmasında kullanılır.

• Kemerin her iki ucuna  ergonomik  
el tutamakları monte edilmiştir.

• Kemer hastanın beline sarılır ve tutamaklarından 
çekilerek  ayağa kalkışı için destek verilir, geriye 
doğru gitmesi (düşmesi) engellenir.

• Dayanıklı. yumuşak, esnek özel neopren 
malzemeden imal edilmiştir. 

• Hafif ve az yer kaplıyor olmasından dolayı 
kolaylıkla her görevlinin yanında taşıyabileceği  
bir aparattır. 

• Gerektiğinde 30 ºC’de elde veya makinede 
yıkanabilir.

Medikokim Tıbbi ve Kimyevi Malzemeler San. Tic. Ltd. Şti.
İkitelli O.S.B. Demirciler Sitesi B7 Blok  No: 157  PK 34306 Başakşehir - İstanbul / TURKEY
T: [+90 212] 549 57 78 pbx • F: [+90 212] 549 57 79 • M: info@medikokim.com      Rev.03 2018

Safebelt Hasta Destek Kemerleri Sipariş Tablosu
  Model Ebad* (cm) Sipariş  Kodu Ürün Kodu
Yürüme Destek Kemeri Standart (140 cm) SBS 101 8680508101014
Hasta Kaldırma Kemeri Standart (46 cm) SBL 201 8680508101021


