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SAFEBELT®
Hasta Güvenlik Kemerleri 

Çelik Kilitli Seri El - Ayak Sabitleme Kemeri
Kullanma Kılavuzu

SAFEBELT®
El - Ayak Sabitleme Kemeri

Genel Bilgiler

Safebelt El ve Ayak Kemerleri hastanın el ve 
ayak bileklerini etkin bir biçimde yatağa 
sabitler ancak sırt üstü yatan hastanın 
gövdesini oynatmasına imkan tanır.

Standart Aksesuarları: Plastik buton ve çelik 
pimden oluşan kilit ve manyetik anahtar. 

Opsiyonlu Aksesuarları: Standart Uzatma 
Kemeri, Çok Amaçlı Uzatma Kemeri

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 Krizde zaman çok önemlidir. Kriz anın-
daki bir hastaya ürünün tatbikindeki 
başarı hastanın direnme gücüne, uygu-
layan personelin deneyimine ve sayısı-
na bağlıdır. Bu nedenle hastaya tatbik 
etmeden önce ürünleri mutlaka (yatakta 
ve iskemlede vb.) deneyiniz, monte edi-
niz ve sökünüz, deneyim kazanınız.

 4 Anahtar ve kilitlerin birbiri ile uyumlu ol-
duğunu kilidin güvenle kilitlendiğini ve 
kilidin manyetik anahtarı ile rahatça ve 
çabucak açılabildiğini önceden kontrol 
ediniz. 

 5 Anahtarları kolayca ulaşabileceğiniz 
noktalarda saklayınız, yerini unutmayı-
nız. Anahtara ulaşamadığınız acil du-

rumlarda kemerleri kesmekte tereddüt 
etmeyiniz.

 6 Kilitlemenin güvenliği için üst üste en 
fazla 4 kat malzemeyi kilitleyiniz.

 7 Bu tür kısıtlamalar hastayı huzursuz ede-
bileceğinden kemerleri kullanan has-
taları düzenli olarak izleyiniz ve kontrol 
ediniz. Çok uzun süre yalnız bırakmayı-
nız.

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

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

 10 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.

 11 Kullanım esnasında hastanın üzerindeki 
(mücevher, saat, gözlük vb.) yaralanma-
ya neden olabilecek tüm nesneleri çıkar-
tınız.

 12 Medikokim Safebelt® ürünlerinde da-
ima orijinal kilit, pim, anahtar ve yedek 
parça kullanınız.
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 1 Hastanın ellerinin vücuda bitişik olarak 
sabitlenmesinin istendiği pozisyonlarda 
önce el kemerlerini karşılıklı olarak yata-
ğa sabitleyiniz.

 2 Hastayı yatağa yatırınız kemerin bileğe do-
lanan velkrolu üst bölümünü hastanın çe-
kip çıkaramayacağı sıkılıkta bileğine dola-
yarak sarınız ve velkro kilit ile sabitleyiniz. 
(Bkz. Resim 3’deki işlemi tekrarlayınız.)

 3 Bilahare kemerin alt kısmını da hastanın 
bileğine sarınız, çelik kancadan geçirerek 
ters yöne getiriniz. (Bkz. Resim 4’teki işle-
mi tekrarlayınız.)

 4 Aynı işlemi diğer bilek için de yapınız.
 5 Her iki kemerin ucunu hastanın göbeği 

üzerinde gergin bir halde üst üste getire-
rek birbirine kilitleyiniz. (Bkz. Resim 6) 

 6 Aynı işlemi ayak bilekleri için de uygula-
yabilirsiniz. (Bkz. Resim 7)

Geniş bir yatakta veya farklı bir modelde ke-
merlerin boylarını uzatmak gerekebilir. 

Bunun için özel uzatma parçasını kemerin 
karyolaya dolanan kısmının ucuna, yine 
çelik anahtarı kullanmak suretiyle ekleyi-
niz. (Bkz. Resim 10)

Hastanın ellerinden birinin hareketli olması 
istendiğinde önce; 

 1 Çok Amaçlı Uzatma Kemeri’nin uçlarını aksi 
istikamette iyice gerili olarak karyola kenar-
larına geçirerek kilitleyiniz. (Bkz. Resim 8)

 2 Kısmi serbestlik verilmek istenen elin keme-
rini karyola yerine Çok Amaçlı Uzatma Ke-
meri’nin üzerine kilitleyiniz. (Bkz. Resim 9)
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Kullanımı

Çelik pimli kilidin kapatılması ve manyetik 
anahtar yardımı ile açılması 

Kapatılması: Kilidin çelik pimi kırmızı renkli 
kilit butonunun içine sokulur ve ileri itilip 
yerine oturtularak kilitlenir. Kilit kapağın-
da hafifçe bir tık sesi duyulur ve pim geri 
çekildiğinde butondan çıkmaz.

Açılması: Manyetik anahtarın metal yüzü kır-
mızı kilit butonun üst yüzeyine iyice te-
mas ettirilir ve aynı anda çelik pim hafifçe 
döndürülerek geri çekilir ve kilit açılır.

Kemerin uygulanması
(Çapraz (da Vinci) sabitleme pozisyonu)
 1 Kemerleri öncelikle hastanın el ve ayak 

hizasına gelecek şekilde karşılıklı olarak 
karyolanın her iki yanına sabitleyiniz. 

 2 Bunun için her bir kemerin ucunu kar-
yolanın kenarlarından geçiriniz, geriye 
doğru katlayarak üst üste getiriniz ve 
çelik kilitlerin pimini kemerin karşılıklı 
(üst üste) gelen iki deliğinden geçirerek 
kilidin plastik butonunun içine yerleştirip 
kilitleyiniz. (Bkz.Resim 1 ve 2)

 3 Hastayı yatağa yatırınız kemerin bileğe 
dolanan velkrolu üst bölümünü hastanın 
çekip çıkaramayacağı sıkılıkta bileğine 
dolayarak sarınız ve velkro kilit ile sabit-
leyiniz. (Bkz. Resim 3)

 4 Bilahare kemerin alt kısmını da hastanın 
bileğine sarınız, çelik kancadan geçirerek 
ters yöne getiriniz ve çelik kilidin pimini 
önce kemerin alt tarafında kalan delikten 
daha sonra aynı hizada üste gelen deli-
ğinden geçiriniz ve kilidin kırmızı plastik 
butonunu pimin üzerine oturtunuz (pimi 
plastik butonun içine yerleştiriniz). (Bkz 
Resim 4 ve 5)

 5 Hastanın direnme gücüne ve personel 
sayısına göre dilerseniz kemerleri önce 
hastaya bağlayıp daha sonra karyolaya 
sabitleyebilirsiniz. 

 Resim 1
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 Resim 3
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 Resim 5

El & Ayak Kemerleri’nin ikili olarak birbirleriyle uygulanması
(Hastanın ellerinin vücuda bitişik olarak sabitlenmek istendiği pozisyon.)

Kemerlerin boyunun uzatılması

El & Ayak Kemerleri’nin Çok Amaçlı Uzatma Kemeri ile uygulanması
(Hastanın ellerinden birinin hareketli olmasının istendiği pozisyon.)

 

Özel Uyarılar
 1 Kemerin hastanın kan dolaşımına zarar 

vermediğini kontrol ediniz. (Bkz. Resim 
11)

 2 Kemerin karyolanın hastaya göre hare-
ket edebilen kısmına bağlı olduğuna 
ve karyolanın olası pozisyon değiştirme 
hareketinde kemerin gerilerek hastaya 
zarar vermeyeceğinden emin olunuz.   Resim 11

Ürün Temizliği ve Ömrü

 1 Yıkamadan önce kemerler üzerindeki ki-
lit sistemlerini çıkarınız.

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

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

lenme tiftiklenmeyi önlemek için velkro 
kilitleri kapalı halde yıkayınız.

 5 Ürünleri ütülemeyiniz. 

 6 Kurutucuda veya açık havada kurutunuz. 
Kurutucuda kurutulurken düşük ısıda ku-
rutulması kullanım ömrünü arttırır.

 7 Kilitleri ucu pamuklu çubuk ile dezen-
fektan kullanarak temizleyiniz.

 8 Kilitlerin içine su kaçırmayınız. İçine su 
kaçan kilitleri iyice kurumadan kullan-
mayınız. Kullanımdan evvel güvenliğini 
kontrol ediniz.

 9 Velkro kilitlerde ipliklenme ve tiftiklen-
me olduğunda, rahat kapanması için 
mekanik olarak temizleyiniz.


