
Hasta Karyolası ve Hasta Yatakları (Satış, 
Kiralama, Fiyatları) 
Medikal karyola ve yatak sektöründe ev tipi ve hastane yatakları başta olmak üzere her türlü ürünün yaklaşık 
20 yıldır satış ve kiralamasını yapıyoruz. Her ay yurtiçi ve yurtdışı pazarlardan gelen ortalama 5000 adet ürün 
siparişini hızlı bir şekilde karşılayarak en kısa sürede teslimatını yapıyoruz. Kullanım kolaylığı ve hasta için 
sağladığı diğer avantajlar bakımından daha çok elektrikli hasta karyolası ve el kumandası üzerindeki 
düğmeler ile rahatlıkla her türlü pozisyona getirilebilen elektrikli hasta yatağını, hastaneler, sağlık kurum ve 
kuruluşları ile evde yatağa bağımlı yaşayan yatalak hastalara tavsiye ediyor ve daha çok bu tip ürünlerin satış 
ve kiralamasını yapmaya özen gösteriyoruz. 
 
Hastanelerin özellikle hastalara kaliteli ve güvenli medikal ürünlerle hizmet vermesi çok çok önemlidir. Bu 
bağlamda hasta karyolası, hasta yatakları gibi önemli bazı tıbbi malzemelere ihtiyaç vardır. Bir hasta 
yatağı çoğu zaman hayat kurtarır. Farklı özelliklere sahip birçok hasta yatağı çeşidi bulunmakta ve her türlü 
tıbbi amaca hizmet edebilmektedir. Havalı hasta yatağından ortopedik olanlara, boru tipi havalı yataklardan 
parçalı olanlara kadar çeşitli hasta yatağı tipleri bulabilmek mümkündür. 

Hastane ve tıbbi malzemeler ile ilgili olarak 1996 yılından bu yana hizmet veren Emek Sağlık özellikle 
ürünlerindeki kaliteyle başarısını günbegün arttırmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte daha da konforlu 
hasta karyolası, daha kaliteli ürünler artmakta ve ihtiyaçlarınıza cevap vermektedir. 

Bunlar dışında acil hasta karyolası ihtiyaçlarınız için kiralama yaparak bu hizmetten yararlanabilirsiniz. 
Hastane için veya evinizde bakmak zorunda olduğunuz hastanız için ihtiyacınız olan şeyi Emek Sağlık farkıyla 
karşılayabilirsiniz. Hasta karyolası çeşitleri ve hasta karyolası kiralama hizmetlerimiz için web sayfası 
içerisinde detaylı inceleme yapabilir, farklı tipte birçok hasta karyolası ile ihtiyacınız olanı rahatlıkla 
bulabilirsiniz. 

Yalnızca hasta yatağı da değil. Bunlar dışında muayene masası (divanı), masaj masası, paravan, oksijen 
manometresi gibi daha birçok ürüne ulaşabilmeniz mümkün. 

Siz de hasta yatağı ve diğer sağlık ürünleri ihtiyaçlarınız için Emek Sağlık’ın web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 
İçerisindeki ürünleri detaylı olarak inceleyebilir, 7 gün 24 saat açık olarak hizmet veren iletişim adreslerinden 
ulaşım sağlayarak ihtiyaçlarınızı temin edebilirsiniz. 
 
Emek Sağlık; sadece hasta karyolası ve hasta yatakları satış ve kiralama yapan bir medikal firmasıdır. 
 
Satış ve Kiralamasını yaptığımız ürünlerimizden bazıları: Dual motorlu ve piston motorlu hasta karyolaları, 
ahşap hasta karyolası, asansörlü hasta karyolası, yatalak hasta yatakları, anti bakteriyel ve silinebilir 
hasta karyolaları, havalı hasta yatakları, hastane dolapları, elektrikli hasta yatakları, visco yataklar, lazer 
kesim hasta yatakları, dört parçalı hasta yatağı, hasta yemek masaları. 

www.hastakaryolasiemek.com 
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