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Hasta Yataklarının Kullanım Amacı
 Hastane yataklarının evde kullanımının iki 

ana amacı vardır. Bunlardan ilki, bu 
yataklar normal bir ev yatağında yapılması 
mümkün olmayan vücut konumlandırma 
hareketlerinin yapılmasına olanak sağlar. 
İkincisi ise, bir hasta yatağı modüler yapısı 
sayesinde diğer tıbbi ekipmanlarla birlikte 
parçaların da yatağa bağlanmasına izin 
verir.

Tabii ki hastane yatakları bunlar gibi başka 
avantajlarda sağlayabilir: Hastanın daha kolay ve 
güvenli şekilde yataktan kalkıp yatması, tekerlekli 
sandalye veya koltuk değnekleri, yürüteç veya baston 
kullanımında rahatlık sağlaması, hasta transferinde 
sağladığı kolaylıklar, yatak içinde güvenli pozisyon 
değişiklikleri, banyo yapma, yemek yeme gibi diğer 
başucu bakımlarını gerçekleştirmek bu avantajlar 
arasında sayılabilir.



Elektrikli Mekanik Hasta Yatakları
 Normal bir yatakta vücut pozisyonlarını değiştirmek 

veya ağrıları gidermek mümkün değildir. 
Örneğin, kalp yetmezliği, kronik akciğer hastalığı gibi 
diğer bazı hastalıklarda hastanın çoğu zaman 30 
derece açıyla yan dönerek yatması 
gerekir. Ürettiğimiz hasta karyolaları hastanın yemek 
yeme ve basit şekilde oturma gibi pozisyonlara 
gelebilmesi için 80 dereceden fazla yüksekliğe 
ayarlanabilir. Bacak pozisyonları da herhangi bir 
rahatsızlığı önlemek için 40 dereceye kadar 
yükseltilebilir..

 Evde bakımı gereken kişiler için bir elektrikli hastane 
yatağına ihtiyaç duyulduğunda, ayarlanabilir ve 
yüksek düzeyde güvenlikli, hastanın ihtiyaçlarını tam 
karşılık veren bakıcı dostu Emek Hasta Yatağı satın 
alabilirsiniz.

http://www.hastayataklariemek.com/
http://www.hastayataklariemek.com/
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Biz hastanın rahatlığı için ev için manuel tip yatak, yarı elektrikli hastane yatağı ve tamamen 
elektrikli mekanik hasta yatakları çeşitlerini stoklarımızda bulunduruyoruz

Hasta Yatağı Çeşitleri

http://www.radikalmedikal.com/


Ev Tipi Hastane Yatakları

Hastane yatakları son bir kaç on yıl içinde 
uzun bir yol kat etti. Bir zamanlar çoğunlukla 
mekanik bir makine, hastane hastalarına 
konfor ve artan işlevsellik 
kazandıran, gerçekten sofistike bir tıbbi 
ekipman parçası haline geldi. Bu yataklardaki 
karmaşıklığın artması, bu ekipmanın onarımı 
ile yükümlü olanlara bazı ilginç zorluklar 
getirdi. Bu yazıda, bu eşsiz zorlukların ve 
bunların üstesinden gelmenin yolları 
tartışılacaktır.

Evde kullanım için hasta yatakları
 Tüm yataklarımız, hastanın rahat 

uyuyarak dinlenmesi için, baş ve 
bacak pozisyonunu ayarlayabileceği 
standart hastane yataklarında 
bulunan tüm özelliklere sahiptir.

 Buna ek olarak, bir elektrikli hastane 
yatağını evinizdeki başka bir yere bir 
yatak taşımak zorunda kalırsanız 
oldukça güçlük çekersiniz. Emek ev 
tipi hastane yataklarının ev içinde 
hareket ettirilmesi çok kolaydır.

http://www.kariyermedikal.com/


Elektrikli Hasta Yatakları (Satılık, Kiralık, Fiyatları, İmalat)
 Elektrikli hasta yatakları her durumda yararlıdır çünkü size 

hasta tarafından aranan oldukça önemli kolaylıkları sunar. 
Elektrikli medikal yataklarda, baş ve bacak konumlarının 
değiştirilmesi basittir. Bu nedenden ötürü kullanıcı yatağı 
kendi tercih ettiği pozisyona getirebilir ve mümkün olan en 
yüksek rahatlığı sağlayabilir.

 Bir elektrikli hasta yatağı, her bir işlemin tek bir tuşa 
basarak yapılmasını sağlar. Böylece, birey yatak üzerinde 
tam bir yönetime sahip olur. Her yatağın olumlu yönleri ve 
dezavantajları vardır.

 Hasta bir insanın rahat bir hasta yatağında iyi bir dinlenme 
süreci geçirmesi kişinin halihazırdaki hasta halinden 
kurtulması ve herhangi bir sağlık tesisi yatağında yatmaması 
için gereklidir. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarındaki 
yatakların hastaya önemli ölçüde gerekli olan kas-iskelet 
desteğini ve rahatlığını sunamaması çabuk iyileşmeyi 
engelleyecektir.

 http://www.emeksaglik.net
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