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Genel Bilgiler

Safebelt Yürütme Destek Kemeri tek başına 
yürümekte zorluk çeken hastaların bir 
yardımcı desteği ile yürütülmesinde kul-
lanılır.

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

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 ürünü 
mutlaka sağlıklı bir kişide deneyiniz, 
monte ediniz ve sökünüz, deneyim kaza-
nınız.

 4 Ürünün kullanım esnasında nefes alıp 
vermeye veya kan dolaşımına engel ol-
madığına emin olunuz.  

Kullanımı

 1 Kemeri hastanın beline sararak öne getiri-
niz. Öne gelen uçları velkro kilit ile kilitleye-
rek kemeri bele sabitleyiniz. (Bkz Resim 1)

 3 Kemerin hastanın bel hizasında olduğu-
nu ve be hastanın belinden kaymadığını 
kontrol ediniz. (Bkz. Resim 3)

 2 Kemerin plastik tokasının boyunu hasta-
nın beline  göre ayarlayınız ve kilitleyiniz. 
(Bkz. Resim 2)

 4 Kemerin üzerinde bulunan tutamaklar-
dan tutarak hastayı kaldırınız ve yürür-
ken destek veriniz.  (Bkz Resim 4)

   Resim 1    Resim 2

   Resim 3    Resim 4

 

Özel Uyarılar
 1 Kemerin hastanın nefes almasına 

engel olmadığını ve kan dolaşı-
mına zarar vermediğini kontrol 
ediniz.

 

 2 Kemeri asla göğüs (göğüs kafe-
si) üzerinde kullanmayınız.
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Ürün Temizliği ve Ömrü

 1 Ürünleri çamaşır makinesinde ve kişi-
sel giysi temizliğinde kullanılan temizlik 
maddeleri ile yıkayını. Sanayi deterjanı, 
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 Ürünü ütülemeyiniz. 
 6 Velkro kilitlerde ipliklenme  ve tiftiklen-

me olduğunda rahat kapanması için me-
kanik olarak temizleyiniz.
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