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SAFEBELT® Sandalye Gövde Sabitleme Kemeri Kullanma Kılavuzu

Kemerin uygulanması

Genel Bilgiler
Safebelt İskemle Omuz Sabitleme Kemeri
hastayı etkin bir biçimde tekerlekli iskemleye veya koltuğa sabitler, kalkmasını ve aşağı doğru kaymasını engeller.

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

Safebelt® Hasta Kemerleri 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.

3 Hastaya tatbik etmeden önce ürünleri
mutlaka (iskemlede koltukta 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 unutmayı-
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nız. Anahtara 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 edebileceğinden kemerleri kullanan hastaları düzenli olarak izleyiniz ve kontrol
ediniz.

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.

1 Hastayı tekerlekli iskemleye veya sallandığında devrilmeyecek dengeye sahip
bir koltuğa oturtunuz.

2 Sırtını dik tutarak arkalığa iyice yaslayınız.

3 İki üniteden meydana gelen kemerin
bel ünitesinin uçlarını sandalyenin (veya
koltuğun) arkasından öne doğru getirerek hastanın beline sarınız ve çelik kilit
vasıtasıyla sabitleyiniz. (Bkz. Resim 1)

4 Kemerin omuz ünitesini hastanın omuzuna yerleştiriniz. (Resim 2)

5 Kısa ucunu önde serbest bırakıp uzun
olan ucunu iskemlenin veya koltuğun arkasından bel kemerinin üzerindeki köprünün içinden geçirerek ön tarafa getiriniz.
(Bkz. Resim 3)

Resim 2

6 Hastanın pozisyonunu bozmadan önde
göğüs hizasında buluşturulan uçları
üst üste getiriniz ve çelik kilitlerin pimini kemerin karşılıklı (üst üste) gelen iki
deliğinden geçirerek kilidin plastik buton kısmının içine yerleştirip kilitleyiniz.
(Bkz. Resim 4)

7 Kemerin hastanın omuzlarını iyice kavradığını ve kaymasını engellediğini kontrol ediniz.

8 Dilerseniz metal çerçeveden geriye getirdiğiniz ucu bel kemeri üzerindeki de
tespit edebilirsiniz.

11 Medikokim Safebelt® ürünlerinde daima orijinal kilit, pim, anahtar ve yedek
parça kullanınız.

Resim 3

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.
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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 1

Resim 4
3
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Özel Uyarılar
		 Kemerin hastanın nefes almasına engel
olmadığını ve kan dolaşımına zarar vermediğini kontrol ediniz.
		 (Bkz. Resim 5)

Resim 5

Ürün Temizliği ve Ömrü
1 Ürünü çamaşır makinesinde ve kişisel
giysi temizliğinde kullanılan temizlik
maddeleri ile yıkayınız, sanayi deterjanı, klor ve çamaşır suyu benzeri ağartıcı
maddelerle temizlemeyiniz.
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2 Maksimum 95 °C’de suyla yıkayınız.

3 Kurutucuda veya açık havada kurutunuz.
Kurutucuda kurutulurken düşük ısıda kurutulması kullanım ömrünü arttırır

4 Ürünü ütülemeyiniz.
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