Hasta Karyolası ve Hasta Yatakları Satış ve Kiralama
Yatan hastalar için özel olarak imal edilmiş motorlu ev tipi hasta
karyolası, hasta yatakları ve visco yatak satış firması
Ana iş kategorisi hasta karyolası satış ve kiralama faaliyeti olan Radikal Medikal firmasında her model
ve özellikte, çeşitli motor kapasitelerine sahip hasta yataklarını bulabilirsiniz. Bu tip yatakları kullanmak
bir mecburiyet olmayıp, fonksiyonlu bir hasta yatağı ile hastalık dönemini geçirmek, her zaman normal
bir ev tipi yatakta bu süreci geçirmekten daha sağlıklı ve güvenli olacaktır.
Biz bir hasta karyolası üreticisi veya imalatçısı değil, sadece güçlü bir piyasa analiziyle, üreticilerden
sizin için en kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri temin ederek size satış ve kiralamasını yapan medikal
firmasıyız. Son teknoloji ile üretilmiş, üstün özellik ve çok fonksiyonlu hasta karyolası fiyatları,
firmamızda emsallerine göre ucuzdur. Ucuz fiyatlar ile size ürün satışı yapmamız asla bir kalite
düşüklüğü belirtisi değil, firmamızın ticari ilişkileri ve finansal kaynaklarının rakip firmalardan çok daha
iyi durumda olmasından kaynaklanmaktadır. Fiyat/kalite oranı çok iyi olarak hesaplanan ürünlerimiz 24
ay garantilidir. Ayrıca 10 yıllık bir yedek parça garantisini de bunun yanında veriyoruz.
Radikal Medikal ev hastasının bakımında yardımcı olmak üzere uygun fiyatlı ev tipi hastane yatağı
satışı yapar. Ev hastası için ayarlanabilir ve güvenli bir elektrik hastane yatağı ihtiyacı olduğunda,
hastanın ihtiyaçlarını ve aile üyelerinin hastaya bakımını kolaylaştıracak bir hareketli hasta yatağı satın
alabilirsiniz. Biz konfor ve rahatlık sağlamak için ev tipi manuel tıbbi yataklar, yarı elektrikli hastane
yatakları ve tamamen elektrikli hastane yataklarını stoklarımızda bulunduruyoruz. Bütün yataklarımız,
hastanın rahat uyumak ve dinlenmek için başını ve bacaklarını ayarlamasına imkan veren standart
hastane yataklarında bulacağınız tüm özelliklere sahiptir.
Hasta yatakları kategorisi içinde satış ve kiralama yaptığımız ürünlerimizde ki genel özellikleri şöyle
sıralayabiliriz: Karyola iskeleti 150 kg ağırlığa dayanıklı 50×30 mm kalınlığında profilden imal
edilmiştir. Karyolanın yürüyen aksamı için paslanan metal sanayi tekeri değil, güçlendirilmiş plastikten
üretilen, hasta sağlığına uygun plastik tekerlekler kullanılmıştır. Yatak platformu üzerinde kullanılan
sac malzeme deliklidir. Bu havalandırma açısından önemli ve gerekli bir özelliktir. Yatan hastalar için
özel olarak imal edilmiş motorlu ev tipi hasta karyolası, hasta yatakları ve visco yatak satış firması.
Normal şartlarda bir elektrikli hasta yatağı satın aldığınızda ve bu yatağı evinizdeki başka bir yere
taşımak zorunda kaldığınızda güçlük yaşarsınız. Radikal Medikal ev tipi hasta yatakları ise ev içinde
hareket için size kolaylık sağlar. Bir Radikal hasta karyolası sağlam yapılı, dekoratif, çekici ve bakımı
kolaydır. Ev için tüm hasta yatakları 650 lira gibi düşük fiyatlarla alınıp, rahat bir şekilde kurulumu
yapılıp ayarlanabilir. Evde hasta bakımı söz konusu olduğunda, ihtiyacınız olan hasta karyolası ve
diğer medikal ekipmanlar için Radikal Medikal firmasına güvenebilirsiniz.

Evde Bakım İçin Hastane Tipi Hasta Yatakları

Hastaların hastane dışında bakım alması için gerekli tıbbi ekipmanlardan biri olan hasta yatağı ve
aksesuarlarının ev ortamına uygun olması önemlidir. Eğer bakıcı ve hasta dostu tam elektrikli,
ayarlanabilir bir hasta yatağı istiyorsanız, firmamızda güvenilir bir ürün bulacaksınız. İhtiyaç
duyacağınız her türlü hasta yatağı çeşitlerini size sunmaktan gurur duyuyoruz.

Hasta Karyolası Modellerimiz

Firmamızda 2 motorlu hasta karyolası, 3 motorlu hasta karyolası, 4 motorlu hasta karyolası, ahşap
hasta karyolası çeşitleri ekonomik fiyatları ile satılmaktadır.

Hasta Yatağı Modellerimiz

Firmamızda 4 parçalı ortopedik hasta yatağı, lazer (cnc) kesim hasta yatakları, visco yatak ve havalı
yatak çeşitlerini uygun fiyatlarla bulabilirsiniz.
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