
Hasta Yatağı Nasıl Seçilir? 
1. Size uygun doğru hasta yatağını bulmak için ihtiyaçlarınızı değerlendirin. Sabah 

kalkmanıza yardımcı olmak için her gün indirilebilecek bir yatağa ihtiyacınız var mı? Veya 
bakıcının daha kolay eğilebilmesi için yatağın kaldırılması gerekiyor mu? Yatağın sizin 
için işlevi nedir, sadece rahatınız için mi yatıyorsunuz? Yatağınızda görmek istediğiniz 
özelliklerin bir listesini yapın ve onu hasta yatağı satın alacağınız yere 
götürün. İstekleriniz ve ihtiyaçlarınızı dikkate alırlar ve bütçenize uyan bir yatak 
bulmanıza yardımcı olurlar. 

2. Sizin veya bir yakınınızın ne kadar süre bir hasta yatağına ihtiyacınız var? Eğer 
hastalığı geçirme süreciniz uzunsa, uzun süreli bir hastane yatağına ihtiyacınız vardır. Bu 
yataklar, sessizce çalışmak, sık sık çalışmak ve evinizin dekoruyla uyuşmak için daha 
fazla renk ve stille imal edilmişlerdir. Geçici kullanımlar için, daha standart bir hastane 
yatağı ihtiyacınızı karşılayacaktır. Tıbbi-cerrahi yataklar, uzun süreli, yoğun, sürekli 
bakım gerektiren insanlar için mevcuttur. 

3. Yatağı kullanacak kişinin vücut ağırlığı nedir? Hasta yatağının ağırlık kapasitesini 
belirlerken, yatağın, yatak çarşaflarının, kullanıcıların ve yatağın üzerinde bulunacak 
başka herhangi bir şeyin ağırlığını dikkate alınız. 

4. Hastanız bir gün içinde yatakta kaç saat kalacak? Hastanız yatakta günde 15 saatten 
fazla vakit geçiriyorsa, tam bir elektrikli yatak seçmeniz uygun olacaktır. Manuel ve yarı 
elektrikli yataklar kısa süreli kullanım için üretilmiştir ve tam elektrikli yataklara göre daha 
az dayanıklıdır. Bu, hasta yatağı şiltesi seçerken de önemlidir. Yatakta ne kadar uzun 
süre kalırsanız, vücudunuzda yatak yarası oluşma riski de o kadar fazladır. Yatak 
basıncından dolayı oluşabilecek yaraları önleyebilecek bir yatak seçmek önemli bir 
kriterdir. Tam elektrikli yataklar vücuttaki basınç noktalarını hafifletmeye yardımcı olmak 
için pozisyonlarını düzenli olarak değiştirmenize olanak tanır. 

5. Hasta ne kadar hareketli? Kendiniz yatağa girip çıkabiliyor musunuz? Yataktan 
kalkmanıza yardımcı olması için düşük yükseklikli bir yatağa ihtiyacınız var mı? Kendi 
başınıza dik durabiliyor musunuz? Tamamen hareketsiz misiniz? Tüm bu soruların ve 
daha fazlasının cevabı için bizimle iletişime geçiniz. 
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