
ZAJIŠŤOVACÍ 
A FIXAČNÍ SYSTÉMY



ZAJIŠŤOVACÍ A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY DISTRIBUOVANÉ NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ 
PATŘÍ VE SVÉ SKUPINĚ MEZI TOP PRODUKTY. 

KOMPLETNÍ FIXAČNÍ SYSTÉM CELÉHO TĚLA se skládá z několika kombinovatelných částí 
a je vyroben z velmi pevného, nehořlavého materiálu 100% TREVIRA® CS. 
      
      Lze ho snadno čistit nebo prát při teplotě do 95°C. 
      Účinný systém polstrování chrání tělo pacienta před otlaky a odřeninami. 
      Součástí každého komponentu jsou magnetické zámky a klíče pro bezpečné uzamčení. 
      Unikátní systém barevného rozlišení velikostí pro snadné použití. 

 TREVIRA® CS: FLAME RETARDANT MATERIAL má několik vynikajících vlastností, jako například: 
      Samo zhášecí přísada, která není ovlivněna počtem praní či počtem použití. 
      Je odolný vůči dezinfekčním prostředkům. 
      Materiál je netoxický, nevyvolává alergie. 
      Snadno se udržuje, nesráží se. 
      Výše uvedené je zabezpečeno ověřenými testy. 

Podle typu pacienta je možné zvolit , která umožnuje nastavení rozsahu pohybu pacienta FLEXIBILNÍ FIXACI
nebo  s minimálním časem pro potřebu fixace. PEVNOU FIXACI

ZAJIŠŤOVACÍ SYSTÉM pro imobilní a částečně imobilní pacienty je vhodnou pomůckou pro udržení těla pacienta v přirozené 
poloze na vozíku či židli. Kombinace suchých zipů a přezek usnadňuje práci se systémem a jeho aplikaci zvládne opravdu každý. 
Materiál  100% bavlna, snadná údržba, lze prát do 60 °C. Tento systém je dostupný ve třech barevných provedeních.

Tabulka velikostí a barevných provedení
Břišní pás BCF 4101 Fixace zápěstí BCF 4120 Fixace kotníků BCF 4130

velikost délka obvod barva velikost délka obvod barva velikost délka obvod barva

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

Fixace hrudní BCF 4110 Fixace stehenní BCF 4140

velikost délka obvod barva velikost délka obvod barva velikost barva

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 nastavení rozsahu pohybu pacienta.

FIXAČNÍ KOMPLET FLEXIBILNÍ BCF 4000

FIXACE BŘIŠNÍ BCF 4101

FIXACE HRUDNÍ FLEXIBILNÍ BCF 4250

FIXAČNÍ KOMPLET FLEXIBILNÍ se skládá z:
Fixace břišní BCF 4100
Fixace hrudní flexibilní BCF 4250
Fixace zápěstí flexibilní BCF4200
Fixace kotníků flexibilní BCF 4300
5 klíčů, 12 zámků

Velikost:  M      L XL

Velikost:      S M  L XL

FIXACE ZÁPĚSTÍ FLEXIBILNÍ BCF 4200
Velikost:     M L XL

FIXACE KOTNÍKŮ FLEXIBILNÍ BCF 4300
Velikost:     M L XL

ZAJIŠŤOVACÍ SYSTÉM – FLEXIBILNÍ FIXACE

Základní prvek fixačního systému pro připevnění těla k lůžku 
s nastavitelným rozsahem otáčení pacienta. Břišní fixace je 
připravena pro spojení s fixací hrudní a fixací zápěstí formou 
bezpečných úchytů.

Zabraňuje vyvléknutí pacienta z fixace břišní a omezuje posazení 
pacienta. Lze použít jen v kombinaci s fixací břišní.

Slouží k fixaci zápěstí pacienta s možností nastavení rozsahu 
pohybu horních končetin.

Slouží k fixaci dolních končetin v oblasti kotníků s možností 
nastavení rozsahu jejich pohybu.



ZAJIŠŤOVACÍ SYSTÉM – PEVNÁ FIXACE

FIXAČNÍ KOMPLET PEVNÝ BCF 4004
Velikost:       S M L XL

Určeno pro indocilní pacienty. Komponenty zajišťují rychlou, efektivní fixaci. 

FIXAČNÍ KOMPLET PEVNÝ se skládá z:

Fixace břišní BCF 4100
Rychlofixace hrudní pevná BCF 4110
Rychlofixace zápěstí pevná BCF 4120
Rychlofixace kotníků pevná BCF 4130
Fixace stehenní pevná BCF 4140
5 klíčů, 18 zámků

RYCHLOFIXACE HRUDNÍ PEVNÁ BCF 4110

RYCHLOFIXACE ZÁPĚSTÍ PEVNÁ BCF 4120
Velikost:       S M L XL

RYCHLOFIXACE KOTNÍKŮ PEVNÁ BCF 4130

FIXACE STEHENNÍ PEVNÁ BCF 4140

Velikost:       S M L XL

Velikost:       S M L XL

FIXACE BŘIŠNÍ BCF 4101
Velikost:       S M L XL

Velikost:       S M L XL

Základní prvek fixačního systému pro připevnění těla k lůžku 
s nastavitelným rozsahem otáčení pacienta. Břišní fixace je 
připravena pro spojení s fixací hrudní a fixací zápěstí formou 
bezpečných úchytů.

Zabraňuje vyvléknutí pacienta z fixace břišní a zamezuje 
posazení pacienta. Prvek slouží k efektivní a rychlé fixaci horní 
části těla k lůžku.

Fixuje zápěstí pacienta bez možnosti pohybu rukou. Práce 
s rychlofixací zápěstí je velmi rychlá a lze ji použít samostatně bez 
vazby na fixaci břišní.

Pevně fixuje kotníky k lůžku bez možnosti jejich dalšího pohybu, 
doba aplikace je velmi krátká. Doporučujeme použít kombinaci 
fixací stehen u obtížně zvladatelných pacientů.

Efektivní fixace nohou je důležitá pro prevenci zranění 
ošetřujícího personálu a stehenní fixace je její účinnou 
pomůckou. Omezuje pohyb dolních končetin u problémových 
pacientů a je vhodným doplňkem fixace kotníků.



Udržuje pacienta na vozíku nebo na židli v přirozené poloze. 

KOMPLETNÍ KLETT  BCC 5100

STANDARTNÍ KLETT + XL  BCC 5150, 5151
OBA SETY VE VELIKOSTECH: 

STANDARD, XL

Velikost:     L XL

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

ZAJIŠŤOVACÍ BŘIŠNÍ PÁS BCC 5125

ZAJIŠŤOVACÍ PÁNEVNÍ PÁS BCC 5175
Velikost:    L XL

ZAJIŠŤOVACÍ PÁSKY RUKOU BCS 3150

Velikost:    L XL

Bezpečnostní systém pro dolní a horní část těla se suchými zipy. 
Klett zabraňuje pacientům vypadnout z křesla, nebo jejich 
sklouznutí ze sedu. Dále zabraňuje bočním pohybům horní části 
těla pacienta. Střední pás, pánevní část a ramenní části jsou 
polstrované pro optimální pohodlí.  
Systém je zajištěn pomocí suchých zipů. 

Bezpečnostní systém pro horní část těla se suchým zipem. Standart 
KLETT zabraňuje pacientům spadnout z židle při neuváženém 
pohybu. Střední pás, pánevní část a ramenní části jsou polstrované 
pro optimální pohodlí. Systém je zajištěn pomocí suchých zipů.

Napomáhá udržení stability těla pacienta při sezení. Jednoduchá 
aplikace pomocí suchého zipu je hračkou pro každého. Vhodný pro 
částečně imobilní pacienty.

Je vhodný pro částečně imobilní pacienty, kterým pomáhá 
v udržení přirozené polohy těla při sezení. Na rozdíl od břišního 
pásu zajišťuje tělo i proti sesunutí dolů. Jednoduchá aplikace 
pomocí suchých zipů.

Chrání neposedné pacienty, často děti, ale i dospělé proti 
nechtěnému pohybu rukou např. při použití infuzní léčby. 
Komfortní polstrování pacienta nijak neobtěžuje, pásky se upevňují 
zavázáním.



OSTATNÍ

DOPLŇKY

PRODLUŽOVACÍ RAMENNÍ PÁSY BCF4260-SE

RUKAVICE BCF 4770 MP-SE

BATIST Medical a. s.
Nerudova 309,
549 41 Červený Kostelec, Czech Republic
www.batist.com

Prodlužovací ramenní pásy zabraňují posazení pacienta při 
zajištění systémem Thorax BCF 4250, BCF 4110 a Kombifix ® 
BCF 7125. 

Rukavice slouží k prevenci sebepoškozování a zranění dalších lidí. 
1 PÁR včetně magnetických zámků.

MAGNETICKÉ ZÁMKY A KLÍČE BCF 4400 & 4500

Magnetické zámky a klíče jsou určeny k uzamčení a odemknutí 
zajišťovacích systémů. Magnetický zámek (BCF 4400) se skládá 
z hlavy zámku (BCF4450) a podstavce (BCF4425). 
Upozornění: v případě, že má pacient kardiostimulátor, musí být 
vzdálenost mezi stimulátore a magnetem nejméně 15 cm aby se 
zabránilo rušení a předešlo se případné arytmii. Cokoli jiného 
může způsobit poruchu.   


