
2 MOTORLU HASTA KARYOLASI 

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 woltluk pil desteğiyle çalıştırılması 
mümkündür.  

HASTA KARYOLASI BAŞLIK ÖZELLİKLERİ 

Kolaylıkla sökülüp takılabilen mdf ahşap başlık. Kolay temizlenebilir. 

HASTA KARYOLASI  KORKULUKLARI 

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. 

İSTANBUL İÇİ : SERVİS, KURULUM, NAKLİYE ÜCRETSİZDİR. 

TÜM HASTA KARYOLALARIMIZDA: HASTA KARYOLASI + ALEZ + 
SERUM ASKISI FİYATLARA DAHİLDİR. 

Emek Sağlık; Elektrikli Hasta Karyolasını, standart hastaların 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve fiyatının uygun olması nedeniyle 
tavsiye etmektedir. 

YÜKSEK KALİTEDEKİ ÜRÜNLERİN EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ İLE 
SATIŞININ YAPILMASI, EMEK SAĞLIK FİRMASININ HASTA KARYOLASI 
İMALATÇISI OLMASI VE DİREK İMALAT FİYATLARI İLE SON 
KULLANICIYA ÜRÜNÜ ULAŞTIRMASINDAN 
KAYNAKLANMAKTADIR. ÜRÜNLERİMİZ PİYASADA UCUZ FİYATLAR 
İLE SATILAN KALİTESİZ HASTA KARYOLALARINDAN DEĞİLDİR.! 

MEDİKAL SEKTÖRDEKİ DİĞER FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ İÇİN BİZİ 
ARAMAMALARINI RİCA EDİYORUZ. 

EMEK SAĞLIK; SADECE HASTA KARYOLASI İMALATI VE 
PERAKENDE SATIŞI YAPAN BİR FİRMADIR. 
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2 MOTORLU HASTA KARYOLASI ÇALIŞMA SİSTEMİ 
 



 
 
 

 

Elektrikli Hasta Karyolasının Özellikleri:   
• Elektrikli hasta karyolalarımızda Dual motor kullanıyoruz.  
• Dual motorlarımızın içerisinde 2 adet 4500 newton motor 

bulunmaktadır.  
• Elektrikli Hasta Karyolasının baş ve ayak kısımları kumanda 

yardımıyla hareket etmektedir.  
• Hastanızı ister oturur pozisyona getirip yemek yedirebilir, isterseniz 

ayak kısmını kaldırarak dinlenmesine olanak verebilirsiniz.  



• Hasta karyolası elektrikli olup kumanda yardımıyla hareket 
etmektedir.  

• Pratik kromaj kaplamalı hareketli yan korkuluklarıyla hastanızın 
güvenliğini en üst seviyede tutun.  

• 360 derece dönebilen çapraz kilit sistemine sahip orjinal hasta 
karyolası tekerleriyle kaygan yüzeylerde sabitlik konumunu 
kazandırın.  

• Anti bakteriyellik özelliği kazandırılmış fırın boya ile hastalarınızın 
bakteriyel ortamda yaşamasına izin vermeyin. 

Hasta Karyolası komple çelik konstrüksiyondan imal edilmiş, boru tip ve 
duba sistemli 2 çeşit korkuluk sistemine sahiptir. Hasta karyolasının 
başlıkları, çelik konstrüksiyon içerisinde ahşap ile desteklenmiştir. Hasta 
karyolası çapraz fren sistemine sahip 100 mm çapında 160 Kg. taşıma 
kapasiteli tekerleklere sahiptir. Hasta karyolası 4500 N gücünde yekpare 
kasalı 2 motordan oluşan güç sistemine sahiptir. Hasta Karyolası kasası 
komple korozyona ve paslanmalara karşı korumalı elektrostatik toz boya ile 
boyanmıştır. Ürünlerimiz 2 yıl servis 10 yıl yedek parça garantisi 
altındadır. Ürünlerimizin tamamı kendi üretimimizdir. Müşterilerimiz 
dilerlerse mesai saatleri içerisinde istedikleri zaman firmamızı ve 
fabrikamızı gezme imkanları vardır. 

Emek Sağlık; Hasta Karyolası kendi imalatımız olduğu ve aracı karları 
eklenmediği için fiyatı uygundur. 

• Hasta karyolasının başucu, ayakucu el kumandası ile rahatlıkla 
istenilen pozisyona getirilebilmektedir. 

• Oturma pozisyonu , yemek yeme pozisyonu ve dik açı 90 derece. 
• Karyola elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır. Evlerde, hastanelerde 

ve huzur evlerinde rahatlıkla kullanılabilir. 
• Yan korkulukları tek düğmeli elektrostatik toz boyalı boru sistem 

korkuluk istenildiği takdirde inip kalkabilir. (Kilitlenebilir Hareketli 
Korkuluklar) 

• 1 adet serum askısı mevcuttur. 
• Karyolada 100 mm çapında 2'si frenli 4 adet teker sistemi 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. 
• Yatak platformu yüksekliği yerden 45 cm. 
• Ölçüler: En: 90cm Boy:190 cm 

2 motorlu ekonomik ev tipi kumandalı hasta karyolası 
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İSTANBUL İÇİ ÜCRETSİZ NAKLİYE, SERVİS, KURULUM HEMEN 
TESLİM.! 
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