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ARIANA Abdominal Safety Belt:

It is flexible and adapts to patient's waistline without bending. Safe and easy fastening 
by means of very strong polyester straps and light nylon rings. Fully padded with soft 
and breathable tissues. Inner layer made of %75 polyester and %25 viscose. Capable 
to absorb pressure maintaining its performances.

• Benefits
It does not strangle the patient and allows the postural movements. Facilitates nursing 
work. Comfortable for the patient.

ARIANA Secure Fasten Wrist Holder With Ring:

Prevents pressure being exerted on the wrist. With safety D-ring. 

Inner layer made of %75 polyester and %25 viscose to avoid 

allergies. Breathable and comfortable. Easy to adjust. Great 

restrain properties. Can be used interchangeably to restraint 

wrists or ankles.

ARIANA دستبند و پابند نگهدارنده بیمار با حلقه فلزى مدل

و  بیمارستانی  مختلف  های  بخش  در  قرار  بی  بیماران  نگهداری  برای 
جلوگیری از ایجاد هر گونه آسیب یا صدمه به آنان به کار می رود.

مزایاى استفاده: 
• جلوگیری از وارد آمدن فشار به مچ و یا قوزک پای بیمار

• الیه داخلی نرم جهت جلوگیری از هرگونه آسیب به پوست بیمار
• بدون ایجاد هرگونه حساسیت پوستی و افزایش راحتی بیمار 

• قابل تنظیم برای بیماران در سنین مختلف
• راحتی عملکرد برای پرسنل بخش

ARIANA کمربند نگهدارنده بیمار مدل

سقوط  یا  افتادن  احتمال  کاهش  برای  کمربند  این 
بیماران از روی تخت و یا برانکارد و جلوگیری از ایجاد 

هرگونه آسیب به بیماران مختلف به کار می رود.

نحوه استفاده از کمربند:

ابتدا با توجه به سایز بیمار کمربند را دور کمر بسته و 
نگه می داریم.

صورت  به  را  طرف  دو  به  متصل  بندهای  سپس 
ضربدری قرار داده و از حلقه طرف مقابل رد می کنیم.

انتهای بند را از تخت بیمار گذرانده و کشیده تا بیمار 
در موقعیت ثابتی قرار گیرد.

انتهای بند را به تخت گره می زنیم.

• Benefits

Better tolerated by the patient. Prevent skin injuries by laceration 

and abrasion. Made of Hypoallergenic material. Saves time to 

nurses. More safety and comfort for the patient.

:

:

R.code

AW 3010

AW 3011

Size

Adult

Infant

R.code

 AB 5002
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ARIANA Anklebands:

Restraining neoprene ankle bands with double Velcro closure. Prevent injuries and falling out of bed or stretcher due to 
psychiatric restraint problems. Closure with safety clip on the ankles.

ARIANA Wristbands:

Restraining neoprene wrist bands with double Velcro closure. Prevent injuries and falling out of bed or stretcher. Closure with 
safety clip on the wrists. Since psychiatric restraint is a delicate matter.

ARIANA دستبند و پابند دائمى نگهدارنده بیمار مدل

پابند و دستبند نگهدارنده بیمار از جنس نرم نئوپرن (NeoPrene) بوده که برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب در بیماران بی قرار به کار می روند. این ابزار با سیستم قفل سریع 
عالوه بر کاربری آسان و محدود کردن بیماران، برای پرسنل در مواقع ضروری بسیار سریع و راحت می باشند.

این دستبند و پابند برای بخش اورژانس، نروسرجری و ICU ها که زمان اهمیت حیاتی دارد، بسیار مناسب می باشند. همچنین دستبند و پابند ARIANA برای بیمار نیز بسیار 
راحت بوده و هیچ گونه آسیبی به پوست و اعصاب بیمار وارد نمی کند.

طراحی قفل مغناطیسی جدید این محصول باعث راحتی کار پرسنل بوده و از جمله مزایای آن این است که فقط پرسنل مسئول می توانند آن را باز یا بسته نمایند.

:

R.code

 AWD 3030

R.code

 AWD 3020



222 w w w . a r i a n a m e d . c o m16

ARIANA Anklebands:

The Ariana anklebands allow to ensure the patient’s feet to the bed. 
The set composes a strap fixed to the bed structure and two 
independent ankle bands that are fixed to the bed by locks.

:ARIANA دستبند نگهدارنده اعصاب و روان مدل

دستبند مدل آریانا برای نگهداری بیماران بی قرار در بخش های ویژه بیمارستانی و نیز مراکز اعصاب و روان به کار می رود. این دستبند با پد نرم قسمت داخلی آن، باعث راحتی 
بیمار شده و از ایجاد آسیب های مختلف در اثر فشار یا سایش به دست بیمار جلوگیری می کند.

قفل مغناطیسی طراحی شده در آن موجب ایمنی بیشتر برای بیمار و راحتی پرسنل درمانی شده و احتمال هرگونه آسیب را از میان برمی دارد.

:ARIANA پابند نگهدارنده اعصاب و روان مدل

پابند مدل آریانا همانند دستبند آن برای فیکس کردن پای بیماران بی قرار در بخش های ویژه 
بیمارستانی و نیز مراکز اعصاب و روان به کار می رود. قسمت داخلی آن با پد نرم باعث راحتی 
بیمار و جلوگیری از هرگونه آسیب در اثر فشار یا سایش به پای بیمار می شود. قفل مغناطیسی 
طراحی شده در آن موجب ایمنی بیشتر برای بیمار و راحتی پرسنل  درمانی شده و احتمال 

هرگونه آسیب را از میان برمی دارد. 

ARIANA Wristbands:

The Ariana wristbands allow to ensure the patient’s hands to the bed. These are fixed to the bed structure by a long adjustable 
band.
• The Controlled Mobility System work combined with the abdominal belt, passing the wristband band through the lower belt 
loop, thus limiting the movements outside the perimeter of the bed.
• The inside of the wristbands is made of a soft touch padding, preventing pressure sores or abrasions.
• The wristbands contains an area with Velcro® that allows faster and tight application, increasing system security.

4 Lock buttons 1 Magnetic key

AnklebandsWristbands
R.code

3060

3061

3062

3063

Size

XL

L

M

S
ColorR.code

3050

3051

3052

3053

Size

XL

L

M

S
Color

Harness with Thorax Band:

It inhibits patient vertically upward movement and is designed to be 
very flexible. 
Thorax band hinders slipping and harness to be loosen.
The transversal strap part of the restraint stops fast and violent 
patient movement. Therefore, it prevents patient self injury or 
injuring others.
If patient is non violent the transversal strap can be removed.
This allows the patient to sit up and prevents slipping up.
If fixation to the belt is not used, harness bands can be used in 
parallel position. That is they are used in an uncrossed position. 
This allows the restraint not to touch large patient’s neck or prevent 
pressure on the patient’s sternum. 

کمربند مهار کننده قفسه سینه:

نگهدارنده قفسه سینه مانع از بلند شدن یا جابجایی باالتنه ی بیمار می شود.
این محصول دارای یک بند عرضی است که از حرکات شدید و خشن بیمار و 

در نتیجه احتمال آسیب به بیمار یا سایر افراد جلوگیری می کند.
برای بیماران غیر تهاجمی امکان استفاده از این نگهدارنده بدون بند عرضی 
نیز میسر است که امکان تحرک بیشتر و راحت تر را به بیمار می دهد. در مدل 
به صورت  توانند  می  بندها  نیست  کمربند متصل  به  نگهدارنده  که  آن  ساده 
موازی قرار گیرند که این امر باعث کاهش تماس بندها با گردن و کاهش فشار 

روی ناحیه جناق سینه می شود.

R.code

AWD3080

Harness with
Thorax band
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ARIANA Complete Set:

The complete set is the global solution of secure restraint 
for bedridden patients. It permits having the maximum 
level of security of the patient and the medical staff, 
because of bed restraint is a not easy issue.
As consists of individual elements can be used as 
required at the time.

:ARIANA ست کامل نگهدارنده اعصاب و روان مدل

ست کامل نگهدارنده بیمار بیشترین میزان امنیت را برای بیمار و پرسنل فراهم 
می کند.

نیاز های  به  توجه  با  که  تشکیل شده  مختلفی  از قسمت های  کامل  این ست 
متفاوت می تواند به طور جداگانه  استفاده گردد. این سیستم در حال حاضر یکی 

از بهترین سیستم های نگهدارنده بیمار است.

R.code

AWD3090

Complete
Psycho Set

R.code

AWD3070

Abdominal Belt

Complete Set for Ambulation:

Restraint consists of ankle bands, binding band, and a 
set of wristbands sewn onto the belt band.
This restraint is designed to prevent patient aggression, 
manipulation, self injury, or access to the locks. It also 
holds the patient’s leg and arms in a convenient position.
It enables the patient to sit as well as taking short steps.

ست کامل جابجایى بیماران اعصاب و روان:

این ست شامل یک جفت دستبند، پابند و یک بند می باشد که دستبند آن به 
یک کمربند دوخته شده و توسط بند از پشت به قسمت پابند متصل شده است. 
این ست دست ها و پاهای فرد را در حالت مناسب و راحتی نگه می دارد و در 

عین حال از ایجاد صدمه به خود فرد و اطرافیان جلوگیری می کند.
با استفاده از این ست امکان راه رفتن در قدم های کوچک و همچنین نشستن 

ایمن او فراهم می شود.

R.code

AWD3040

Complete Set
for Ambulation
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ARIANA کمربند نگهدارنده بیمار  مدل

کمربند نگهدارنده بیمار برای نگهداری بیماران بستری به کار می رود. کمربند به تخت و یا بدنه برانکارد فیکس شده و امکان کنترل بیمار توسط پرسنل بخش را میسر می سازد. 
این کمربند دور کمر بیمار قرار گرفته و احتمال افتادن و یا ایجاد هرگونه آسیب به بیمار را از بین می برد و در عین حال آزادی حرکت مناسبی برای بیمار ایجاد می کند.

XL و L در دو سایز •

ARIANA Patient Restraint Belt:

For Bed or Strecher :
Articulated belt which secures the patient from falling down from bed or strecher allowing the patient to turn or change position. 
It is adpated to the patients waist by Velcro and an adjustable clasp.
• It is available in Large and XLarge strip

:

:

  کمربند ویلچری استاندارد   کمربند ویلچری با قفل مغناطیسی 

R.code Size

XL

L

ABD5000

 ABD5001

ARIANA Wheelchair Restraint Belt:

The belt have been designed to provide a simple but firm subjection to weak or unstable patients. ARIANA belts have different 
models to adequate to different needs. It is adjusted to the chair by means of strong polyester straps on both sides and tied 
together at the back of the seat. The belt is washable up to 40 C.

o

ARIANA نگهدارنده ویلچرى بیمار مدل

نگهدارنده ویلچری  ARIANA برای استفاده ایمن و راحت بیمار جهت جلوگیری از مشکالت مربوط به ناپایداری بیمار ، لیز خوردن و افتادن به دالیل فیزیکی یا روانی ساخته 
شده است که به موجب طراحی ارگونومیک آن موجب سازگاری با بیماران مختلف می گردد.

این نگهدارنده از نوارهای محکم و مقاوم از جنس پلی استر ساخته شده که برای محافظت از بیمار و جلوگیری از ایجاد هرگونه آسیب به کار می رود. جنس آن از پارچه ی نرم پلی 
استر و کتان است ، به عالوه بخش هایی از نگهدارنده که فشار بیشتری را تحمل می کنند برای راحتی بیشتر بیمار از پدهای نرم ساخته شده اند. این محصول قابل شستشو در 

oدمای     40 می باشد.

C

R.code

ABD 5005

R.code

ABD 5006
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:ARIANA ست انتقال بیمار مدل

این ست جهت ایجاد ایمنی و نگهداری بیماران بی قرار، غیرقابل کنترل و همچنین جلوگیری 
از افتادن سایر بیماران به کار می رود.

ست انتقال ARIANA به کاربران خود این اجازه را می دهد که بدون باز کردن سیستم های 
نگهدارنده متصل، بیماران را از برانکارد اورژانس به برانکارد یا تخت دیگر انتقال دهند.

این ست شامل یک کفی مقاوم و محکم است که بر روی برانکارد یا تخت بسته می شود و بر 
روی آن نگهدارنده قفسه سینه و کتف، دستبند و پابند با قفل های مغناطیسی قرار می گیرد.

Transfer System Ariana:

Innovative device that provide quick restraint with 
secure and safe transfer of altered, violent, aggressive 
ot disoriented patients on emergency stretchers. It 
allows the transfer of patient from the emergency 
stretcher to other stretcher or bed, without release the 
restraint.
It consists in a resistant and durable mat provided of a 
set of harness, wristbands and ankle bands, with quick 
double velcro closure system and sliding base to 
improve the transfer.

Transfer System Ariana:

Ariana Abdominal restraint belt is designed in two 
models of one and two parts and is used for prevention 
of patient from falling from the surgical bed or patient 
transfer beds. 
The restraint belt is made of  Neoprene material which 
reduces the pressure to the abdomen and as a result 
provides comfort for the patient. 
This restraint belt is proper for use in surgical recovery 
rooms, on patient transfer beds, and on ICU beds. 
In addition for use of this product on abdomen, it can be 
used to harness knee and leg

:Arianamed کمربند نگهدارنده بیمار مدل

کمربند نگهدارنده شکمی آریانامد در دو مدل یک تیکه و دوتیکه طراحی شده و برای 
محافظت از بیمار و جلوگیری از احتمال افتادن از تخت جراحی یا برانکارد به کار می 

رود.
جنس کمربند از الستیک نرم نئوپرون (Neo Prene) بوده که موجب کاهش فشار 

وارده به شکم و در نتیجه راحتی بیمار می شود. 
این کمربند مناسب برای استفاده در اتاق عمل و ریکاوری، برانکارد و نیز تخت بخش 

های مراقب ویژه می باشد.
این محصول عالوه بر استفاده شکمی جهت مهار زانو و پای بیمار به کار  می رود .

R.code

ABD5010

Ariana Belt
OP-1

R.code

AWD3010

Transfer System

R.code

ABD5011

Ariana Belt
OP-2


