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2 Motorlu Ekonomik Hasta 
Karyolası – www.emeksaglik.net

Teknik Özellikler

Ölçüler: Eni 90 cm, boyu 190 cm, yerden 
yüksekliği 40 cm.

Karyolamızın üst platformunda 
bulunan hava delikleri terlemeyi önleyici 
özelliktedir.

Karyolanın dört köşesinde serum askısı 
takma yerleri mevcuttur.

Baş ve ayak kısımları elektrik motorları 
sayesinde kolayca hareket eder.

Elektrikler kesildiğinde 9 voltluk pil 
desteğiyle çalıştırılması mümkündür.

Başlık Özellikleri

Kolaylıkla sökülüp takılabilen mdf ahşap 
başlık.

Kolay temizlenebilir.

Korkuluklar

Korkuluklar özel dizayn edilmiş, kolay 
kullanılabilen ergonomik yapıdadır.

İki tarafındaki mandallar sayesinde 
rahatlıkla aşağı yukarı indirilip kaldırılabilir.

Tekerlekler

360 derece dönebilen plastik tekerlerdir.

Çapraz kilit sistemi ile karyola tamamen 
sabitlenir.

http://www.hastakaryolasiemek.com/?pnum=9&pt=Elektrikli Hasta Karyolas%C4%B1
http://www.hastakaryolasiemek.com/?pnum=9&pt=Elektrikli Hasta Karyolas%C4%B1
http://www.emeksaglik.net/


Özellikler

Eni: 90 cm

Boyu: 190 cm

Yerden yüksekliği: 40 cm.

Karyolamızın üst platformunda 
bulunan hava delikleri sayesinde terleme 
önlenmiş olur.

Karyolanın dört köşesinde serum askısı 
takma yerleri mevcuttur.

Elektrikler kesildiğinde 9 voltluk pil 
desteğiyle çalıştırılması mümkündür.

Başlık Özellikleri

Kolaylıkla sökülüp takılabilen mdf ahşap 
başlık. Kolay temizlenebilir.

Korkuluklar

Korkuluklar özel dizayn edilmiş, kolay 
kullanılabilen ergonomik yapıdadır.

İki tarafındaki mandallar sayesinde 
rahatlıkla aşağı yukarı indirilip kaldırılabilir.

Tekerlekler

360 derece dönebilen plastik tekerlerdir.

Çapraz kilit sistemi ile karyola tamamen 
sabitlenir.

2 Motorlu Hasta Karyolası 
www.emeksaglik.net

http://www.hastakaryolasiemek.com/?pnum=130&pt=2 Motorlu Hasta Karyolas%C4%B1
http://www.emeksaglik.net/


2 Motorlu Tabanca Korkuluklu 
Hasta Karyolası 
www.emeksaglik.net

Özellikler:

Dual motor sistemiyle çalışmaktadır.

4500 newton gücünde iki adet motor elektrik veya pil enerjisi ile 
çalışır

İki hareketli olup el kumandası ile baş ve ayak bölümleri hareket 
eder.

Hasta oturarak yemek gibi ihtiyaçlarını rahatça karşılar. Gereken 
durumlarda da karyolanın ayak kısmını kumanda yardımıyla 
rahatça kaldırabilir.

Karyolanın yan korkulukları krom kaplamadır. Korkuluklar 
hastanızın yataktan düşmesini engeller. Yan korkuluklar seyyar 
olup, yerinden çıkartılabilir ve tekrar takılabilir.

4 adet karyola tekeri güçlendirilmiş plastik malzemeden 
üretilmiştir. Her yönde dönebilen tekerleklerde kilit sistemi 
mevcuttur. Tekerleklerin çapı 100 mm'dir.

Hasta karyolası tam hijyen sağlayan fırın boyama sistemi ile 
renklendirilmiştir.

Evlerde, hastanelerde, huzur evleri ve sağlık merkezlerinde 
kullanıma uygundur.

Karyolaya sabitlenebilen 1 adet serum askısı vardır.

2 yıl garantilidir (Fabrika Hatalarına Karşı). 10 yıl yedek parça 
garantisi bulunmaktadır.

Platform üzerindeki delikler sayesinde yatak şiltesinin hava 
almasını sağlar ve nemi engeller.

Başlık Özellikleri

Karyola başlıkları ahşap olup, temizlik veya başka bir sebeple 
istenildiği zaman çıkarılabilir.

Başlıklar kolay temizlenebilir özelliktedir.

Ölçüler:
Yerden yükseklik: 40 cm.

En: 90cm

Boy: 190 cm

http://www.hastakaryolasiemek.com/?pnum=148&pt=2 Motorlu Tabanca Korkuluklu Hasta Karyolas%C4%B1
http://www.hastakaryolasiemek.com/?pnum=148&pt=2 Motorlu Tabanca Korkuluklu Hasta Karyolas%C4%B1
http://www.emeksaglik.net/


Abs Başlıklı Tabanca Korkuluklu 
Hasta Karyolası 
www.emeksaglik.net

Özellikler

Eni: 90 cm

Boyu: 190 cm

Yerden yüksekliği: 40 cm.

Karyolamızın üst platformunda 
bulunan hava delikleri sayesinde terleme 
önlenmiş olur.

Karyolanın dört köşesinde serum askısı 
takma yerleri mevcuttur.

Elektrikler kesildiğinde 9 voltluk pil 
desteğiyle çalıştırılması mümkündür.

Başlık Özellikleri

Kolaylıkla sökülüp takılabilen mdf ahşap 
başlık. Kolay temizlenebilir.

Korkuluklar

Korkuluklar özel dizayn edilmiş, kolay 
kullanılabilen ergonomik yapıdadır.

İki tarafındaki mandallar sayesinde 
rahatlıkla aşağı yukarı indirilip kaldırılabilir.

Tekerlekler

360 derece dönebilen plastik tekerlerdir.

Çapraz kilit sistemi ile karyola tamamen 
sabitlenir.

http://www.hastakaryolasiemek.com/?pnum=145&pt=ABS Ba%C5%9Fl%C4%B1kl%C4%B1 Hasta Karyolas%C4%B1
http://www.hastakaryolasiemek.com/?pnum=145&pt=ABS Ba%C5%9Fl%C4%B1kl%C4%B1 Hasta Karyolas%C4%B1
http://www.emeksaglik.net/


Ahşap Hasta Karyolası 
www.emeksaglik.net

Özellikler:

Eni: 90 cm

Boyu: 190 cm

Yerden yüksekliği: 40 cm

Karyolamızın üst platformunda bulunan hava delikleri sayesinde 
terleme önlenmiş olur.

Karyolanın dört köşesinde serum askısı takma yerleri mevcuttur.

Baş ve ayak kısımları elektrik motorları sayesinde kolayca hareket 
eder.

Elektrikler kesildiğinde 9 voltluk pil desteğiyle çalıştırılması 
mümkündür.

Ev tipi ekonomik hasta karyolası modeli ve ahşap yapısı hastanızı 
ruhsal olarak rahatlatır ve konfor sağlar.

Bazalı karyola olması sebebiyle normal bir ev karyolası gibi 
kullanılabilir.

Ev tipi hasta karyolası 2 hareketlidir. Baş ve ayak kısmı yükseltilip 
alçaltılabilir.

Başlık Özellikleri

Kolaylıkla sökülüp takılabilen mdf ahşap başlık.

Kolay temizlenebilir.

Ahşap Hasta Karyolası Korkulukları

Korkuluklar özel eloksal kaplama alüminyum malzemeden imal 
edilmiştir.

Tek mandal sayesinde korkuluklar rahatlıklar indirilip 
kaldırılabilir.

Korkuluk yüksekliği 35cm.

Tekerlekler
360 derece dönebilen plastik tekerlerdir.

çapraz kilit sistemi ile karyola tamamen sabitlenir.

http://www.hastakaryolasiemek.com/?pnum=146&pt=Ah%C5%9Fap Hasta Karyolas%C4%B1
http://www.emeksaglik.net/
http://www.hastakaryolasiemek.com/?newUrun=1&Id=1257412&CatId=bs684318&Fstate=&/Ekonomik-Hasta-Karyolas%C4%B1
http://www.hastakaryolasiemek.com/?pnum=136&pt=Ev Tipi Hasta Karyolas%C4%B1
http://www.hastakaryolasiemek.com/?newUrun=1&Id=1378296&CatId=bs684318&Fstate=&/Ah%C5%9Fap-Hasta-Karyolas%C4%B1


Ev Tipi Bazalı Ahşap Hasta 
Karyolası www.emeksaglik.net

ÖZELLİKLER

Eni: 90 cm, boyu: 190 cm, yerden yüksekliği: 40 cm

Karyolamızın üst platformunda bulunan hava delikleri sayesinde 
terleme önlenmiş olur.

Karyolanın dört köşesinde serum askısı takma yerleri mevcuttur.

Baş ve ayak kısımları elektrik motorları sayesinde kolayca hareket 
eder.

Elektrikler kesildiğinde 9 voltluk pil desteğiyle çalıştırılması 
mümkündür.

Ev karyolası tipinde ve ahşap yapısı hastanızı ruhsal olarak 
rahatlatır ve konfor sağlar.

Bazalı karyola olması sebebiyle normal bir ev karyolası gibi 
kullanılabilir.

Ev tipi hasta yatağı 2 hareketlidir. Baş ve ayak kısmı yükseltilip 
alçaltılabilir.

BAŞLIK ÖZELLİKLERİ

Kolaylıkla sökülüp takılabilen mdf ahşap başlıklar.

Kolay temizlenebilir.

KORKULUKLAR

Korkuluklar özel eloksal kaplama alüminyum malzemeden imal 
edilmiştir.

Tek mandal sayesinde korkuluklar rahatlıklar indirilip 
kaldırılabilir.

Korkuluk yüksekliği 35 cm

Korkuluklar hasta karyolasının iç tarafına doğru katlanmakta ve 
baza olarak kullanım imkanı sağlamaktadır.

TEKERLEKLER
360 derece dönebilen plastik tekerlekler.

Çapraz kilit sistemi ile karyola tamamen sabitlenir.

http://www.hastakaryolasiemek.com/?pnum=146&pt=Ah%C5%9Fap Hasta Karyolas%C4%B1
http://www.hastakaryolasiemek.com/?pnum=136&pt=Ev Tipi Hasta Karyolas%C4%B1
http://www.hastakaryolasiemek.com/?pnum=136&pt=Ev Tipi Hasta Karyolas%C4%B1
http://www.emeksaglik.net/


Full Abs Hasta Karyolası
www.emeksaglik.net

ÖZELLİKLER

Eni: 90 cm, boyu: 190 cm, yerden yüksekliği: 40 cm

Karyolamızın üst platformunda bulunan hava delikleri sayesinde terleme 
önlenmiş olur.

Karyolanın dört köşesinde serum askısı takma yerleri mevcuttur.

Baş ve ayak kısımları elektrik motorları sayesinde kolayca hareket eder.

Elektrikler kesildiğinde 9 voltluk pil desteğiyle çalıştırılması mümkündür.

BAŞLIK ÖZELLİKLERİ

Abs kaplama

Antibakteriyel

Kolay temizlenebilir

KORKULUKLAR

Yan korkuluklar ABS malzemeden imalat edilmiş birbirinden bağımsız, 4 adet 
amortisörlü korkuluktan oluşmaktadır, amortisörler sayesinde kolayca 
indirilebilir.

Amortisörleri sayesinde kolay kullanıma sahiptir.

İki motorlular arasında en çok tercih edilen üründür.

Karyola başlıkları abs malzemeden yapılmıştır, kolaylıkla temizlenebilir, 
antibakteriyeldir.

Baş ve ayak kısımları kaldırılıp indirilebilir.

Kumanda ile otomatik hareket verilir.

Yan korkuluklar ABS bağımsız amortisörlü sistem ile tamamen indirilebilir.

Korkuluklar hijyene müsait, mikrobik oluşumları önleyici özelliktedir.

4 parça pp malzemeden imal amortisörlü korkuluklar

TEKERLEKLER

360 derece dönebilen, paslanmayan, güçlendirilmiş plastik tekerlekler.

Çapraz kilit sistemi ile karyola tamamen sabitlenir.

http://www.hastakaryolasiemek.com/?pnum=144&pt=Full Abs Hasta Karyolas%C4%B1
http://www.emeksaglik.net/


Asansörlü Hasta Karyolası
www.emeksaglik.net

Teknik Özellikler

Eni: 90 cm, boyu: 200 cm, Yükseklik min: 40 - max: 90 cm

Karyola üzerinde bulunan hava delikleri sayesinde nemlenme önlenmiş olur.

Karyola 3 adet piston motorla hareket eder.

Piston motorlar sayesinde 180-200 kg ağırlıktaki hastalarda rahatlıkla 
kullanılabilir.

Baş, ayak ve aşağı yukarı hareketleri piston motorlarla yapılmakta olup 
ergonomik el kumandası sayesinde kolayca kullanılabilmektedir.

Karyolanın dört köşesinde serum askısı takma yerleri mevcuttur.

Elektrikler kesildiğinde 9 voltluk pil desteğiyle çalıştırılması mümkündür.

Karyolamızda standart nikelajlı serum askısı bulunmaktadır.

Başlık Özellikleri

Abs kaplama

Antibakteriyel

Kolay temizlenebilir

Sökülebilir Abs (Anti Bakteriyel Silinebilir) başlıklar

Korkuluklar

Korkuluklar özel eloksal kaplama alüminyum malzemeden imal edilmiştir.

Tek mandal sayesinde korkuluklar rahatlıklar indirilip kaldırılabilir.

Korkuluk yüksekliği: 35cm

Tekerlekler

360 derece dönebilen, paslanmayan, güçlendirilmiş plastik tekerlekler

Çapraz kilit sistemi ile karyola tamamen sabitlenir.

Hasta yatağı üretimi yapan firmamız rakiplerine göre çok daha uygun fiyatlarla 
sizlere kaliteli hizmet vermektedir.

http://www.hastakaryolasiemek.com/?pnum=131&pt=3 Motorlu Hasta Karyolas%C4%B1
http://www.emeksaglik.net/


Full  Abs Asansörlü Hasta Karyolası
www.emeksaglik.net

Hasta Karyolası Özellikleri

Eni: 90 cm, boyu: 200 cm, 
yükseklik min: 40 - max: 90 cm

Karyolamızın üst platformunda 
bulunan hava delikleri sayesinde 
terleme önlenmiş olur.

Karyolamız 3 adet piston motorla 
çalışmaktadır.

Piston motorlar sayesinde 180-
200 kg ağırlıktaki hastalarda 
rahatlıkla kullanılabilir

Baş, ayak ve aşağı yukarı 
hareketleri piston motorlarla 
yapılmakta olup ergonomik el 
kumandası sayesinde kolayca 
kullanılabilmektedir.

Karyolanın dört köşesinde serum 
askısı takma yerleri mevcuttur.

Elektrikler kesildiğinde 9 voltluk 
pil desteğiyle çalıştırılması 
mümkündür.

Karyolamızda standart nikelajlı 
serum askısı bulunmaktadır.

http://www.hastakaryolasiemek.com/?pnum=147&pt=3+Motorlu+Full+ABS+Asans%C3%B6rl%C3%BC+Hasta+Karyolas%C4%B1
http://www.emeksaglik.net/


4 Motorlu Hasta Karyolası 
www.emeksaglik.net

Teknik Özellikler

Ölçüler

Karyola dış ölçüleri: En 100 cm, Boy 200 cm, 
yükseklik min. 45 cm, max. 80 cm

Karyola iç ölçüleri: En 90 cm, Boy 190 cm

4 Motorlu Elektrikli Hasta 
Yatağı Özellikleri

Karyolanın baş ucu, ayak ucu trenlendenburg, ters 
trenlendenburg ve aşağı yukarı hareketleri 4 adet 
piston motor kullanılarak yapılmaktadır. 
Ergonomik el kumandası sayesinde kolayca 
kullanılabilmektedir.

Piston motorlar sayesinde 180-200 kg ağırlıktaki 
hastalarda rahatlıkla kullanılabilir.

Karyolanın başlık ve korkulukları Anti bakteriyel 
Abs malzemeden üretilmiştir. Abs Hasta 
Karyolası kategorisinde bir üründür.

Karyolanın tekerlekleri 360 derece dönebilen, 
paslanmayan, güçlendirilmiş plastik malzemeden 
üretilmiş olup 4 adet frenli teker kullanılmıştır.

Elektrikler kesildiğinde 9 voltluk pil desteğiyle 
çalıştırılabilmesi mümkündür.

Karyolanın dört köşesinde serum askısı takma 
yerleri mevcuttur.

Karyolamızda standart nikelajlı serum askısı 
bulunmaktadır.

Karyolanın tüm metal aksamı anti bakteriyel 
elektrostatik toz boya ile boyanıp 200 derecede 
fırınlanmaktadır.

Karyolamızın üst platformunda bulunan hava 
delikleri sayesinde terleme önlenmiş olur.

http://www.hastakaryolasiemek.com/?pnum=142&pt=4 Motorlu Hasta Karyolas%C4%B1
http://www.emeksaglik.net/
http://www.hastakaryolasiemek.com/?newUrun=1&Id=1257413&CatId=bs684318&Fstate=&/Elektrikli-Hasta-Karyolas%C4%B1
http://www.hastakaryolasiemek.com/?newUrun=1&Id=1257413&CatId=bs684318&Fstate=&/Elektrikli-Hasta-Karyolas%C4%B1
http://www.hastakaryolasiemek.com/?newUrun=1&Id=1257417&CatId=bs684318&Fstate=&/Hasta-Karyolas%C4%B1-Full-ABS
http://www.hastakaryolasiemek.com/?newUrun=1&Id=1257417&CatId=bs684318&Fstate=&/Hasta-Karyolas%C4%B1-Full-ABS
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