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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 (162 -150 cm) YBS102 8680508101007
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