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Genel Bilgiler

Omuz Sabitleme Kemeri hastanın omuzunu (göv-
desini) etkin bir biçimde yatağa sabitler. Dö-
ner Bel Kemeri ile birlikte kullanılır.

Standart Aksesuarları: Plastik buton ve çelik 
pim’den oluşan kilit ve manyetik anahtar.

Genel Uyarılar

 1 Hastanın güvenliği ve konforu ürünlerin doğ-
ru kullanılmasına ve montajına bağlıdır. Has-
tanın güvenliği için uygulamadan önce kulla-
nım talimatını dikkatlice okuyunuz, kullanma 
kılavuzunu okumadan ürünü kullanmayınız.

 2 Hasarlı malzemeler kullanıcı açısından risk, 
hasta açısından ise rahatsızlık oluşturur. Bu 
nedenle kullanmadan önce malzemelerin 
hasarsız ve eksiksiz olduğunu kontrol ediniz. 
Hasarlı ve yırtık ürün kullanmayınız.

 3 Krizde zaman çok önemlidir. Kriz anındaki 
bir hastaya ürünün tatbikindeki başarı hasta-
nın direnme gücüne, uygulayan personelin 
deneyimine ve sayısına bağlıdır Bu nedenle 
hastaya tatbik etmeden önce ürünleri mutla-
ka (yatakta ve iskemlede vb.) deneyiniz, mon-
te ediniz ve sökünüz, deneyim kazanınız.

 4 Anahtar ve kilitlerin birbiri ile uyumlu oldu-
ğunu kilidin güvenle kilitlendiğini ve kilidin 
manyetik anahtarı ile rahatça ve çabucak açı-
labildiğini önceden kontrol ediniz. 

 5 Anahtarları kolayca ulaşabileceğiniz nokta-
larda saklayınız, yerini unutmayınız. Anahta-
ra ulaşamadığınız acil durumlarda kemerleri 

kesmekte tereddüt etmeyiniz.
 6 Kilitlemenin güvenliği için üst üste en fazla 4 

kat malzemeyi kilitleyiniz.
 7 Bu tür kısıtlamalar hastayı huzursuz edebile-

ceğinden kemerleri kullanan hastaları düzen-
li olarak izleyiniz ve kontrol ediniz. Çok uzun 
süre yalnız bırakmayınız.

 8 Çok uzun süreli hareketsizliğin hastada kas at-
rofisi ve pıhtı oluşumuna katkı yapabileceğini 
unutmayınız.

 9 Ürünlerin kullanım esnasında nefes alıp ver-
meye veya kan dolaşımına engel olmadığına 
emin olunuz. 

 10 Ürünlerimiz antialerjik ve soft materyallerden 
üretilmiştir. Buna rağmen çok uzun süreli kul-
lanımlarda veya çok hassas cilde sahip hasta-
larda cilde zarar vermediğinden emin olunuz.

 11 Kullanım esnasında hastanın üzerindeki (mü-
cevher, saat, gözlük vb.) yaralanmaya neden 
olabilecek tüm nesneleri çıkartınız.

 12 Medikokim Safebelt® ürünlerinde daima ori-
jinal kilit, pim, anahtar ve yedek parça kullanı-
nız.

Kullanımı

 1 Omuz Destek Kemerini kısa uzantısı 
önde kalacak şekilde hastanın omuzla-
rından geçiriniz. (Bkz. Resim 1)

 2 Uzun kısmı hastanın arkasından bacak 
arasından geçirerek öne getiriniz ve 
önde kemerin ön (kısa) parçası üzerine 
çelik kilit vasıtası ile monte ediniz. (Bkz. 
Resim 2)

 3 Çok maksatlı uzatma kemerini hastanın 
omuzuna takılı olan kemerin içinden ge-
çirerek (Bkz. Resim 3) karyolanın iki ya-
nına gergin bir şekilde sabitleyiniz. (Bkz. 
Resim 4)

  Resim 1

  Resim 3   Resim 4

  Resim 2

 

Özel Uyarılar
  Kemerin hastanın nefes almasına engel 

olmadığını ve kan dolaşımına zarar ver-
mediğini kontrol ediniz. (Bkz. Resim A)

   Resim A
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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 me-
kanik olarak temizleyiniz.


