
ZAISŤOVACIE
A FIXAČNÉ SYSTÉMY



ZAISŤOVACIE A BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY DISTRIBUOVANÉ NAŠOU SPOLOČNOSŤOU
PATRIA VO SVOJEJ SKUPINE MEZI TOP PRODUKTY.

KOMPLETNÝ FIXAČNÝ SYSTÉM CELÉHO TELA sa skladá z niekoľkých kombinovateľných častí 
a je vyrobený z veľmi pevného, nehorľavého materiálu 100% TREVIRA® CS. 
      
      Možno ho ľahko čistiť alebo prať pri teplote do 95 ° C.
      Účinný systém polstrovania chráni telo pacienta pred otlakmi a odreninami.
      Súčasťou každého komponentu sú magnetické zámky a kľúče pre bezpečné uzamknutie. 
      Unikátny systém farebného rozlíšenia veľkostí pre jednoduché použitie.

 TREVIRA® CS: FLAME RETARDANT MATERIAL má niekoľko vynikajúcich vlastností, ako napríklad:
      Samo hasnúcu prísadu, ktorá nie je ovplyvnená počtom praní ani počtom použití. 
      Je odolný voči dezinfekčným prostriedkom.
      Materiál je netoxický, nevyvoláva alergie.  
      Ľahko sa udržiava, nezráža są.
      Vyššie uvedené je zabezpečené overenými testami.

Podľa typu pacienta je možné zvoliť , ktorá umožnuje nastavenie rozsahu pohybu pacienta  FLEXIBILNÚ FIXÁCIU
alebo  s minimálnym časom pre potrebu fixácie.PEVNÚ FIXÁCIU

ZAISŤOVACÍ SYSTÉM pre imobilných a čiastočne imobilných pacientov je vhodnou pomôckou pre udržanie tela pacienta 
v prirodzenej polohe na vozíku či stoličke. Kombinácia suchých zipsov a praciek uľahčuje prácu so systémom a jeho aplikáciu 
zvládne naozaj každý. Materiál 100% bavlna, ľahká údržba, možno prať do 60°C. Tento systém je dostupný v troch farebných 
prevedeniach.

Tabuľka veľkostí a farebných prevedení
Brušný pás BCF 4101 Fixácia zápästia BCF 4120 Fixácia členkov BCF 4130

veľkosť dĺžka obvod farba veľkosť dĺžka obvod farba veľkosť dĺžka obvod farba

S 95 cm 50-75 cm tm. modrá S 20 cm 8-18 cm tm. modrá S 26 cm 11-22 cm tm. modrá

M 120 cm 70-110 cm zelená M 29 cm 12-22 cm zelená M 32 cm 19-28 cm zelená

L 155 cm 105-145 cm šedá L 32 cm 17-27 cm šedá L 40 cm 25-35 cm šedá

XL 175 cm 120-162 cm sv. modrá XL 40 cm 23-34 cm sv. modrá XL 48 cm 31-43 cm sv. modrá

Fixácia hrudná BCF 4110 Fixácia stehenná BCF 4140

veľkosť dĺžka obvod farba veľkosť dĺžka obvod farba veľkosť farba

S 118 cm 65-104 cm tm. modrá S 110 cm 35-62 cm tm. modrá tm. modráS

M 128 cm 74-114 cm zelená M 114 cm 36-72 cm zelená zelenáM

L 138 cm 85-124 cm šedá L 124 cm 49-82 cm šedá šedáL

XL 160 cm 109-146 cm sv. modrá XL 135 cm 52-95 cm sv. modrá sv. modráXL



Umožňuje nastavenie rozsahu pohybu pacienta.

FIXAČNÝ KOMPLET FLEXIBILNÝ BCF 4000

FIXÁCIA BRUŠNÁ BCF 4101

FIXÁCIA HRUDNÁ FLEXIBILNÁ BCF 4250

FIXAČNÝ KOMPLET FLEXIBILNÝ sa skladá z:
Fixácia brušná BCF 4100
Fixácia hrudná flexibilná BCF 4250
Fixácia zápästia flexibilná BCF4200
Fixácia členkov flexibilná BCF 4300
5 kľúčov, 12 zámkov

Veľkosť:  M      L XL

Veľkosť:      S M  L XL

FIXÁCIA ZÁPÄSTIA FLEXIBILNÁ BCF 4200
Veľkosť:     M L XL

FIXÁCIA ČLENKOV FLEXIBILNÁ BCF 4300
Veľkosť:    M L XL

ZAISŤOVACÍ SYSTÉM - FLEXIBILNÁ FIXÁCIA

Základný prvok fixačného systému pre pripevnenie tela k lôžku 
s nastaviteľným rozsahom otáčania pacienta. Brušná fixácia 
je pripravená pre spojenie s fixáciou hrudníka a fixáciou zápästia 
formou bezpečných úchytov.

Zabraňuje vyvlieknutiu pacienta z fixácie brušnej a obmedzuje 
posadenie pacienta. Možné  použiť len v kombinácii s fixáciou 
brušnou.

Slúži na fixáciu zápästia pacienta s možnosťou nastavenia 
rozsahu pohybu horných končatín.

Slúži na fixáciu dolných končatín v oblasti členkov s možnosťou 
nastavenia rozsahu ich pohybu.



ZAISŤOVACÍ SYSTÉM - PEVNÁ FIXÁCIA

FIXAČNÝ KOMPLET PEVNÝ BCF 4004
Veľkosť:       S M L XL

Určené pre indocilných pacientov. Komponenty zaisťujú rýchlu a efektívnu fixáciu.

FIXAČNÝ KOMPLET PEVNÝ sa skladá z:

Fixácia brušná BCF 4100
Rýchlofixácia hrudná pevná BCF 4110
Rýchlofixácia zápästia pevná BCF 4120
Rýchlofixácia členkov pevná BCF 4130
Fixácia stehenná pevná BCF 4140
5 kľúčov, 18 zámkov

RÝCHLOFIXÁCIA HRUDNÁ PEVNÁ BCF 4110

RÝCHLOFIXÁCIA ZÁPÄSTIA PEVNÁ BCF 4120
Veľkosť:      S M L XL

RÝCHLOFIXÁCIA ČLENKOV PEVNÁ BCF 4130

FIXÁCIA STEHENNÁ PEVNÁ BCF 4140

Veľkosť:       S M L XL

Veľkosť:       S M L XL

FIXÁCIA BRUŠNÁ BCF 4101
Veľkosť:       S M L XL

Veľkosť:       S M L XL

Základný prvok fixačného systému pre pripevnenie tela k lôžku 
s nastaviteľným rozsahom otáčania pacienta. Brušná fixácia 
je pripravená pre spojenie s fixáciou hrudníka a fixáciou zápästia 
formou bezpečných úchytov.

Zabraňuje vyvlieknutiu pacienta z fixácie brušnej a zamedzuje 
posadeniu pacienta. Prvok slúži k efektívnej a rýchlej fixáciu 
hornej časti tela k lôžku.

Fixuje zápästie pacienta bez možnosti pohybu rúk. Práca 
s rýchlofixáciou zápästia je veľmi rýchla a možno ju použiť 
samostatne bez väzby na fixáciu brušnú.

Pevne fixuje členky k lôžku bez možnosti ich ďalšieho pohybu, 
doba aplikácie je veľmi krátka. Odporúčame použiť v kombináciu 
s  fixáciou stehien u obtiažne zvládateľných pacientov.

Efektívna fixácia nôh je dôležitá pre prevenciu zranení 
ošetrujúceho personálu pričom stehenná fixácia je jej účinnou 
p o m ô c k o u .  O b m e d z u j e  p o h y b  d o l n ý c h  k o n č a t í n  
u problémových pacientov a je vhodným doplnkom fixácie 
členkov.



Udržuje pacienta na vozíku alebo na stoličke v prirodzenej polohe.

 KOMPLETNÝ KLETT BCC 5100

ŠTANDARDNÝ KLETT + XL  BCC 5150, 5151
OBIDVA SETY VO VEĽKOSTIACH: 

STANDARD, XL

Veľkosť:     L XL

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

ZAISŤOVACÍ BRUŠNÝ PÁS BCC 5125

ZAISŤOVACÍ PANVOVÝ PÁS BCC 5175
Veľkosť:    L XL

ZAISŤOVACIE PÁSKY RÚK BCS 3150

Veľkosť:    L XL

Bezpečnostný systém pre dolnú a hornú časť tela so suchými 
zipsami. Klett zabraňuje pacientom vypadnúť z kresla alebo ich 
skĺznutiu zo sedu. Ďalej zabraňuje bočným pohybom hornej časti 
tela pacienta. Stredný pás, panvová časť a ramenné časti sú 
polstrované pre optimálne pohodlie.
Systémy zaistený pomocou suchých zipsov.

Bezpečnostný systém pre hornú časť tela so suchým zipsom. 
Standart Klett zabraňuje pacientom spadnúť z stoličky pri 
neuváženom pohybe. Stredný pás, panvové časti a ramenné časti 
sú polstrované pre optimálne pohodlie. Systém zaistený pomocou 
suchých zipsov.

Napomáha udržaniu stability tela pacienta pri sedení. Jednoduchá 
aplikácia pomocou suchého zipsu je hračkou pre každého. Vhodný 
pre čiastočne imobilných pacientov.

Je vhodný pre čiastočne imobilných pacientov, ktorým pomáha 
udržať prirodzenú polohu tela pri sedení. Na rozdiel od brušného 
pásu zaisťuje telo aj proti zosunutiu nadol. Jednoduchá aplikácia 
pomocou suchých zipsov.

Chráni neposedných pacientov, často deti, ale aj dospelých proti 
nechcenému pohybu rúk napr. pri použití infúznej liečby. 
Komfortné polstrovanie pacienta nijako neobťažuje, pásky sa 
upevňujú zaviazaním.



OSTATNÉ

DOPLŇKY

PREDLŽOVACIE RAMENNÉ PÁSY BCF4260-SE

RUKAVICE BCF 4770 MP-SE

BATIST Medical SK, s.r.o.
Kopčianska 10,
851 01 Bratislava, Slovensko
www.batist.com

Predlžovacie ramenné pásy zabraňujú posadeniu pacienta pri 
zaistení systémom Thorax BCF 4250, BCF 4110 a Kombifix ® 
BCF 7125.

Rukavice slúžia na prevenciu sebapoškodzovania a zranenia 
ďalších ľudí. 
1 PÁR včetne magnetických zámkov.

MAGNETICKÉ ZÁMKY A KĽÚČE BCF 4400 & 4500

Magnetické zámky a kľúče sú určené k uzamknutiu 
a odomknutiu blokovacích systémov. Magnetický zámok (BCF 
4400) sa skladá z hlavy zámku (BCF4450) a podstavca (BCF4425).
Upozornenie: v prípade, že má pacient kardiostimulátor, musí 
byť vzdialenosť medzi stimulátorov a magnetom najmenej 
15 cm,  aby sa zabránilo rušeniu a predišlo sa prípadnej arytmii. 
Čokoľvek iné môže spôsobiť poruchu.


