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Genel Bilgiler

Safebelt İskemle Bel Kemeri hastayı etkin bir 
biçimde tekerlekli iskemleye veya kol-

tuğa sabitler, kalkmasını ve kaymasını 
engeller.

Safebelt® Hasta Kemerleri Genel Uyarılar

 1 Hastanın güvenliği ve konforu ürünlerin 
doğru kullanılmasına ve montajına bağ-
lıdır. Hastanın güvenliği için uygulama-
dan önce kullanım talimatını dikkatlice 
okuyunuz, kullanma kılavuzunu okuma-
dan ürünü kullanmayınız.

 2 Hasarlı malzemeler kullanıcı açısından 
risk, hasta açısından ise rahatsızlık oluş-
turur. Bu nedenle kullanmadan önce 
malzemelerin hasarsız ve eksiksiz ol-
duğunu kontrol ediniz. Hasarlı ve yırtık 
ürün kullanmayınız.

 3 Hastaya tatbik etmeden önce ürünleri 
mutlaka (iskemlede koltukta vb.) dene-
yiniz, monte ediniz ve sökünüz, deneyim 
kazanınız.

 4 Bu tür kısıtlamalar hastayı huzursuz ede-
bileceğinden kemerleri kullanan has-
taları düzenli olarak izleyiniz ve kontrol 
ediniz. 

 5 Çok uzun süreli hareketsizliğin hastada 
kas atrofisi ve pıhtı oluşumuna katkı ya-
pabileceğini unutmayınız.

 6 Ürünlerin kullanım esnasında nefes alıp 
vermeye veya kan dolaşımına engel ol-
madığına emin olunuz. 

 7 Ürünlerimiz antialerjik ve soft materyal-
lerden üretilmiştir. Buna rağmen çok 
uzun süreli kullanımlarda veya çok has-
sas cilde sahip hastalarda cilde zarar 
vermediğinden emin olunuz.

Kullanımı

 1 Hastayı tekerlekli iskemleye veya sallan-
dığında devrilmeyecek dengeye sahip 
bir koltuğa oturtunuz.

 2 Kemeri önden hastanın beline dolaya-
rak her iki ucunu gergin olacak şekilde 
iskemlenin (veya koltuğun) arkasına geti-
riniz ve velkro kilit ile kemeri sabitleyiniz.
(Bkz. Resim 1)

 3 Bilahere tokalı kilidin boyunu hastanın 
belini sabitleyecek şekilde ayarlayınız ve 
tokalı kilidi de kapatarak bel kısmının sa-
bitlenmesini tamamlayınız. (Bkz. Resim 2)

 4 Bel kemerin ön kısmında bulunan kasık 
destekleme uzantısını önden (iskemlenin 
altından) arkaya ve yukarıya doğru getiri-
niz ve daha önce sabitlenmiş olan bel ke-
merinin altından (içinden) geçirerek üs-
tünden çıkarınız ve aşağı doğru getirerek 
velkro kilitlerini birleştiriniz. (Bkz. Resim 3)

 5 Kasık kemerinin üzerinde bulunan tokalı 
kilidin boyunu da hastaya göre ayarlaya-
rak kilitleyiniz. (Bkz. Resim 4)

 6 Kemerin hastanın bel hizasında olduğunu 
ve kaymasını engellediğini kontrol ediniz.

 Resim 1

 Resim 3

 Resim 2

 Resim 4

 

Özel Uyarılar

 1 Kemerin hastanın nefes almasına engel olmadığını ve kan dolaşımına zarar vermediğini 
kontrol ediniz. (Bkz. Resim A)

 2 Bel Kemerini asla göğüs (Göğüs kafesi) üzerinde kullanmayınız. (Bkz. Resim B)

 Resim A  Resim B
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Ürün Temizliği ve Ömrü

 1 Ürünleri çamaşır makinesinde ve kişi-
sel giysi temizliğinde kullanılan temizlik 
maddeleri ile yıkayınız. Sanayi deterja-
nı, klor ve çamaşır suyu benzeri ağartıcı 
maddelerle temizlemeyiniz. 

 2 Maksimum 95 °C’de suyla yıkayınız.
 3 Yıkama esnasında velkro kilitlerde ip-

lenme tiftiklenmeyi önlemek için velkro 

kilitleri kapalı halde yıkayınız.
 4 Kurutucuda veya açık havada kurutunuz. 

Kurutucuda kurutulurken düşük ısıda ku-
rutulması kullanım ömrünü arttırır.

 5 Ürünleri ütülemeyiniz. 
 6 Velkro kilitlerde ipliklenme ve tiftiklen-

me olduğunda rahat kapanması için me-
kanik olarak temizleyiniz.
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