
Fonksiyonel Hasta Yatağı 
Hasta yatağı ya da daha yaygın tabirle hasta karyolası; hastaların evde veya hastane odasında nekahet 
dönemindeyken kullandıkları yataktır. Hasta yatakları, amaca yönelik özel bir yatak olduğundan diğer 
karyola ve yataklara nazaran çok daha fonksiyonel bir yataktır. Hasta yatağı şekil bakımından; özel başlıklı, 
üst ve alt yanlarında korkuluklarla desteklenen, yatağın başka bir yere taşınmasını kolaylaştıran tekerlekli 
ayaklarla pratikleştirilen, hastanın kolayca oturması – kalkması için hareketli bir yapıya sahip işlevsel bir 
yataktır. Bu yatakta istirahat eden hastalar yatağın hareketli ve ortopedik yapısı nedeniyle bedensel olarak 
daha rahat bir dönem geçirirler. 

Hasta yatakları işlevlerine göre birkaç farklı türe sahiptir; ev tipi, hastane tipi, manuel yatak, havalı yatak 
gibi sınıflara ayrılabiliyor. 

Ev Tipi Hasta Yatağı 
Ev tipi hasta karyolası, evdeki olası hareket düşünülerek tasarlanmıştır. Evde hasta yatağı kullanmak 
isteyen kişiler için tamamen profesyonel, kişileri yormayacak teknolojiyle desteklenmiştir. Öyle ki tek 
kumandayla yatağın hareketi ve yüksekliği gibi çeşitli ayarlamalar yapılabilmektedir. Üstelik ev tipi hasta 
yatakları ahşap modellerde tasarlanarak görsel anlamda zenginleştirilmektedir. 

Manuel Hasta Yatağı 
Manuel hasta yatağı el becerisiyle hareket ettirilen karyola modelidir. Bu tarz hasta yatakları beden gücüne 
muhtaç olduğundan pek tavsiye edilmemektedir. Manuel hasta yataklarında bilek gücüyle hareket 
kazandırılan çevirmeli sistem bulunmaktadır. 

Felçliler için Özel Hasta Yatağı 
Felçli hastalar için özel tasarlanan hasta karyolası, felçlilerin ihtiyaç duydukları bakımın daha pratik bir 
şekilde yapılabilmesi için diğer yataklara nazaran daha işlevseldir. Asansörlü hasta yatağı olarak bilinen bu 
yataklar, alçalıp yükselebiliyor, felçli hastanın istenilen pozisyona gelebilmesi için hareket 
ettirilebilmektedir. 

Havalı Hasta Yatağı 
Havalı hasta yatağı; yatalak olan veya uzun süre yatakta tedavi görmek zorunda kalan hastalar için 
üretilmiş bir yatak modelidir. Uzun süre aynı pozisyonda yatmak, aynı noktalara baskı görmek vücudun kan 
akışını sınırlar ve hastada olumsuz sonuçların görülmesine sebep olabilmektedir. Hava yastıklı hasta 
yatakları bu sorunun önüne geçmek için tasarlanmış ergonomik bir yataktır. 

Hasta Karyolası Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
Hasta karyolası alınmadan önce hastanın tıbbi durumu analiz edilmeli ve fiziksel özellikleri göz önünde 
bulundurularak doktor önerisiyle yatak seçilmelidir. Medikal alışveriş yapılmadan önce doktor, eczacı 
görüşü alınmalı, medikal firmalar araştırılarak kaliteli bir tercih yapılmalıdır. Hatalı veya yanlış ürün hastanın 
iyileşme sürecini yavaşlatacağından veya fiziksel rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olacağından en 
temel kıstas kalite olmalıdır. 

Bu yazı http://www.emeksaglik.net sitesinden alıntıdır. 
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