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• Safebelt Döner Bel Kemeri hastayı güvenli
bir biçimde yatağa sabitler. Ancak bel
kısmındaki düzenek sayesinde sırt üstü
yatan hastanın rahatlıkla sağa ve sola
dönmesine imkan tanır.
• Küçük - orta ve büyük olmak üzere iki farklı
boyu mevcuttur.

• Küçük - orta boy zayıf ve normal bedenler

için, büyük boy ise geniş beden içindir.
• Standart Aksesuarları: Plastik buton ve
çelik pimden oluşan kilit ve manyetik
anahtar.
• Opsiyonlu Aksesuarları: Uzatma Kemeri,
Kasık Destek Kemeri, Omuz Destek Kemeri

Genel Uyarılar
1 Hastanın güvenliği ve konforu ürünlerin
doğru kullanılmasına ve montajına bağlıdır. Hastanın güvenliği için uygulamadan önce kullanım 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.
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3 Krizde zaman çok önemlidir. Kriz anındaki bir hastaya ürünün tatbikindeki
başarı hastanın direnme gücüne, uygulayan personelin deneyimine ve sayısına bağlıdır Bu nedenle hastaya tatbik
etmeden önce ürünleri mutlaka (yatakta
ve iskemlede vb.) deneyiniz, monte ediniz ve sökünüz, deneyim kazanınız.
4 Anahtar ve kilitlerin birbiri ile uyumlu olduğunu kilidin güvenle kilitlendiğini ve
kilidin manyetik anahtarı ile rahatça ve
çabucak açılabildiğini önceden kontrol
ediniz.
5 Anahtarları kolayca ulaşabileceğiniz
noktalarda saklayınız, yerini unutmayınız. 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 edebileceğinden kemerleri kullanan hastaları düzenli olarak izleyiniz ve kontrol
ediniz. Çok uzun süre yalnız bırakmayınız.
8 Çok uzun süreli hareketsizliğin hastada
kas atrofisi ve pıhtı oluşumuna katkı yapabileceğini unutmayınız.

9 Ürünlerin kullanım esnasında nefes alıp
vermeye veya kan dolaşımına engel olmadığına emin olunuz.

10 Ürünlerimiz antialerjik ve soft materyallerden üretilmiştir. Buna rağmen çok
uzun süreli kullanımlarda veya çok hassas cilde sahip hastalarda cilde zarar
vermediğinden emin olunuz.

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

12 Medikokim Safebelt® ürünlerinde daima orijinal kilit, pim, anahtar ve yedek
parça kullanınız.
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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 kapağında hafifçe bir tık sesi duyulur ve pim geri
çekildiğinde butondan çıkmaz.

Resim 1

Açılması: Manyetik anahtarın metal yüzü kırmızı kilit butonun üst yüzeyine iyice temas
ettirilir ve aynı anda çelik pim hafifçe döndürülerek geri çekilir ve kilit açılır.

Resim 6

Kemerin uygulanması

1 Hastanın boy uzunluğunu ve başının geleceği yeri göz önüne alarak kemeri hastanın bel hizasına gelecek mesafede yatağın üzerine seriniz. (Bkz. Resim 1)

Resim 2

2 Kemeri yatağa sererken kemerin bele sarılacak olan kısmının üstte olması gerektiğini unutmayınız. (Bkz. Resim 2)

3 Kemerin her iki ucunu (gergin olacak şekilde) karyolanın yan kenarlarından ileri
geri kaymayacak konumda geçiriniz. Geriye doğru katlayarak üst üste getiriniz ve
çelik kilitlerin pimini kemerin karşılıklı (üst
üste) gelen iki deliğinden geçirerek kilidin plastik buton kısmının içine yerleştirip
kilitleyiniz. (Bkz. Resim 3, 4 ve 5)

4

Döner Bel Kemerinin boyunun uzatılması
Çok iri gövdeli veya şişman hastalar için kemerin boyunu uzatmak gerekebilir.

Bunun için özel Bel Kemeri Uzatma parçasını kemerin hastanın beline dolanan kısmının üst tarafta kalan ucuna yine çelik
anahtarı kullanmak suretiyle ekleyiniz.
(Bkz. Resim 8)
Resim 3
Resim 8

Özel Uyarılar

4 Kemerin düz, yatağın kısa kenarına paralel, gergin ve yatağa iki yandan sıkıca
bağlı olduğunu kontrol ediniz.

5 Hastayı kemerin üzerine yatırınız, kemeri
hastanın kayıp kendini çıkaramayacağı
sıkılıkta beline dolayarak sarınız, çelik kilidin pimini önce kemerin alt parçasında
koruyucu cepler içinde bulunan deliklerden uygun olanından geçiriniz (Bkz.
Resim 6), daha sonra pimi kemerin aynı
hizada pimin üstüne gelen deliğinden
geçiriniz ve kilidin kırmızı plastik buton
gövdesini pimin üzerine oturtarak kilitleyiniz. (Bkz Resim 7)

Resim 7

Resim 4

1 Kemerin hastanın nefes almasına engel
olmadığını ve kan dolaşımına zarar vermediğini kontrol ediniz. (Bkz. Resim 9)
2 Bel Kemerini asla göğüs (göğüs kafesi)
üzerinde kullanmayınız

3 Kemerin, karyolanın hastaya göre hareket edebilen kısmına bağlı olduğuna
ve karyolanın olası pozisyon değiştirme
hareketinde kemerin gerilerek hastaya
zarar vermeyeceğine emin olunuz.
Resim 5

Resim 9
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Döner Bel Kemerinin Kasık Destek Kemeri ile birlikte kullanımı
(Hastanın aşağı doğru kayarak kemerden çıkmasının önlenmek istendiği pozisyon.)
1 Kemerden kurtulmak için kendini aşağıya doğru iten hastaların hareketini engellemek için Döner Bel Kemeri Kasık
Destek Kemeri ile beraber kullanılır.

2 Bunun için Kasık Destek Kemerinin dar
olan ucunu (halka biçiminde uzantısı
olan ucunu) bel kemerinin tam orta hizasında alt ve üst parçasının arasından
geçiriniz. Daha sonra kemerin kalın kıs-

Resim 10

3 Kasık kemerini arkadan hastanın bacak
arasından geçirerek öne, bel kemerinin
üzerine getiriniz. Yeteri sıkılıkta olduğunu kontrol ettikten sonra çelik kilidi
kullanmak sureti ile bel kemeri üzerine
sabitleyiniz. (Bkz. Resim 12)

Resim 11

Resim 12
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mını bu halkanın içinden geçirip sonuna
kadar çekerek kasık kemerini bel kemerine sabitleyiniz. (Bkz. Resim 10 ve 11)
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Döner Bel Kemerinin Omuz Sabitleme Kemeri ile birlikte kullanımı
(Hastanın yukarı doğru kayarak kemerden çıkmasının önlenmek istendiği ve /veya
hasta gövdesinin yatağa sabitlenmek istendiği pozisyon.)
1 Kemerden kurtulmak için kendini yukarı
doğru iten hastaların hareketini engellemek için Döner Bel Kemeri, Omuz Sabitleme Kemeri ile birlikte kullanılır.

2 Omuz Sabitleme Kemeri’ni kısa uzantısı
önde olacak şekilde hastanın omuzlarından geçiriniz. (Bkz. Resim 13)

3 Uzun kısmını hastanın arkasından bacak arasından geçirilerek öne getiriniz
ve önde kısa ucunun üzerine çelik kilit
vasıtası ile monte ediniz. (Bkz. Resim 14)

hastanın omuz hizasına gelen kısmından
geçecek şekilde seriniz ve karyolanın
her iki yanına gergin olarak sabitleyiniz.

5 Daha sonra Omuz Sabitleme Kemeri’ni
hastanın omuzuna yerleştirip kemerin
uzun kısmını önce bu serilen uzatma kemerinin altından geçiriniz. Daha sonra
hastanın arkasından bacak arasından
geçirilerek öne getiriniz ve önde kısa
ucunun üzerine çelik kilit vasıtası ile
monte ediniz. (Bkz. Resim 15 ve 16)

4 Şayet hastanın omuzlarının yatağa sabitlenmesi isteniyorsa bu takdirde önce
Çok Amaçlı Uzatma Kemeri’ni yatağa

6 Omuz Sabitleme Kemeri kullanıldığında Kasık Destek Kemeri kullanılmasına
gerek yoktur.

Resim 13

Resim 14

Resim 15

Resim 16
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Döner Bel Kemerinin Çok Amaçlı Uzatma Kemeri ile birlikte kullanımı
		 (Hastanın gövdesinin yatağa sabitlenmek istendiği pozisyon.)
1 Omuz Sabitleme Kemerinin kullanılmadığı vakalarda gövdesini öne doğru kaldırmak isteyen hastalarda Çok Amaçlı
Uzatma Kemeri kullanılarak gövde hareketi önlenebilir.

2 Çok Amaçlı Uzatma Kemeri’ni hastanın
boynuna getiriniz, ortalayınız ve uçlarını
önden koltuk altından geçirerek arkaya
getiriniz. (Kurtkapanı pozisyonu)

3 Daha sonra kemerin uçlarını ayrı ayrı
gergin bir şekilde hastanın başucunda
karyolaya sabitleyiniz.

4 Çok Amaçlı Uzatma Kemeri ile gövde
sabitlendiğinde Omuz Sabitleme Kemeri’nin kullanılmasına gerek kalmaz.

Ürün Temizliği ve Ömrü
1 Yıkamadan önce kemerler üzerindeki kilit sistemlerini çıkarınız.

2 Ürünleri çamaşır makinesinde ve kişisel giysi temizliğinde kullanılan temizlik
maddeleri ile yıkayınız. Sanayi deterjanı, klor ve çamaşır suyu benzeri ağartıcı
maddelerle temizlemeyiniz.

3 Maksimum 95 °C’de suyla yıkayınız.

4 Yıkama esnasında velkro kilitlerde iplenme ve tiftiklenmeyi önlemek için velkro
kilitleri kapalı halde yıkayınız.

5 Ürünleri ütülemeyiniz.
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6 Kurutucuda veya açık havada kurutunuz.
Kurutucuda kurutulurken düşük ısıda kurutulması kullanım ömrünü arttırır

7 Kilitleri ucu pamuklu çubuk ile dezenfektan kullanarak temizleyiniz.

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

9 Velkro kilitlerde ipliklenme ve tiftiklenme olduğunda rahat kapanması için mekanik olarak temizleyiniz.

Medikokim Tıbbi Kimyevi Malzeme San. Tic. Ltd. Şti
İkitelli O.S.B. Demirciler Sanayi Sitesi B/7 Blok No:157 Başakşehir PK 34306 İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0212 549 57 78 • Fax: 0212 549 57 79 • E-Posta: info@medikokim.com • www.medikokim.com

