
Hasta bakımında kullanım kolaylığı 
ve etkinlik: daha iyi sonuçlar.

Hill-Rom® 900 yatağı



Merkezi 5. tekerlekle yatak transferi 
sırasında daha az çaba harcanır. 
•  Yatağın sağ ve sol dönüşleri esnasında 

daha az çaba harcanır. 
•  Hareket esnasında devreye girerek 

zaman tasarrufu sağlar. 

Dar alanlarda sıkışıklığı engeller 
ve zamandan tasarruf sağlar 
yani benzer hastane yataklarının kapladığı alanının 
sadece 1/3’ünü kaplayan korkuluklar sayesinde 
sıkışık yerlerde karmaşa yaşanmasını engeller1.

Kolay kullanılan kontrol  
paneli sayesinde
zaman tasarrufu sağlanır.

Hasta bakımına odaklanmanızı sağlayan 
olağanüstü etkin bir yatak.
80 yıldan fazla bir süreye dayanan hastane yatakları tasarım deneyimimiz, hasta bakım kalitesinin 
onların tedavisine ayırdığınız zamana bağlı olduğunu göstermektedir. Hill-Rom® 900 yatağı kullanım 
kolaylığı ile maksimum işlevsellik sunar. Böylece, yatağı kullanmaya daha az zaman ve enerji ayırır 
hastalarınızı mobilize etmek ve güvenliklerini sağlamak gibi elzem işlere daha fazla odaklanabilirsiniz.



 

Ankete katılan hasta 
bakıcıların %90’ından 
fazlası Hill-Rom® 900 
yatağının kullanılmasının 
kolay olduğunu 
söylemiştir.2

Ortalama 
harcadığınız 
günlükçabayı 
200 kg azaltır.3

Her gün birçok kere 
zaman ve çaba tasarrufu 
sağlar. Hastalar rahatsız 
edilmeden, tek el ve hareketle 
yan korkuluklar serbest 
bırakılarak indirilir.



Erken ve sık hasta mobilizasyonu hastanın iyileşmesini destekler4. Ancak, genellikle hem hemşireler 
hem hastalar için riskli ve karmaşıktır5. Hill-Rom® 900 yatağındaki benzersiz işlevler, hastanızı yatak 
içinde döndürme, “sandalyeye kaldırma” ve koltuk pozisyonunda oturtup yataktan kaldırmaya kadar 
olan tüm mobilizasyon adımlarında kolay, güvenli ve emin bir şekilde ilerlemenizi mümkün kılar. 

Yatakta tekrar 
pozisyonlandırma 

ve yana çevirme gibi
mobilizasyon adımlarında 

hastanın katılımını destekler.

Hastalar tek tuş EasyChair® 
(koltuk pozisyonu) özelliği ile erken,  
güvenli ve kolay bir şekilde mobilize edilir.

Hastanın yatağın bir tarafında 
oturtulması için gerekli zaman 

ve çabayı ortadan kaldırır. Tek tuşla 
çıkma pozisyonu ve optimum yan 
korkuluk tasarımı hastanın uygun 

şekilde pozisyonlandırılmasını 
mümkün kılar. 

Mobilizasyonu destekleyen özellikleri  
sayesinde hasta otonomisini ve hasta 
rehabilitasyonunu kolaylaştırır.



Daha Güvenli Mobilizasyon
Entegre Care Grip (tutma kolları) yan 
korkuluklar hastaların ayağa kalmasına 
yardımcı  olur veya onları bir sandalyeye 
aktarırken hastalara sağlam ve stabil destek 
sunar. Bunun sonucunda hastaların düşme 
riski azalır, hasta bakıcılar daha az yorulur 
ve her ikisi daha fazla güven duyar.



 

Bir bakışta 
en güvenli 
pozisyonda 
olduğu anlaşılır.



 

Akıllı gece ışığı
Hastanın odasının dışından bile 
bir bakışta yatağın uyku için en 
güvenli konumda olduğundan 
emin olabilirsiniz.

Yatak en düşük konumunda 
olduğunda gece ışığı yeşil yanar. 
Ayrıca, düşme riskini azaltmak 
için hastanın yataktan kalktığı 
zemin alanını aydınlatır. 

Yatak en düşük pozisyonda 
değilse, gece ışığı turuncu yanar. 
Kontrol panelindeki uyarı ışığı 
da hasta bakıcıyı uyarır.

Güvenli korkuluklar
Yan korkuluklar hastanın yataktan kendi 
başına çıkışına olanak sağlar. Hill-Rom® 

900 yatağı EN 60601-2-52 (hastane yatağı 
standardıyla) sertifikasına uyumlu olup 

yatak boyu uzatıldığında bile hastanın 
sıkışma riski minimumdur. 

Yatak alçak pozisyonda
Tek bir tuşla yatağı herhangi bir açılı 
pozisyondan, yerden 39 cm’den daha 

az mesafeye kadar düz pozisyona getirmek 
için “düz pozisyon” işlevi kullanılabilir.

Fren devrede.
Fren devrede 
göstergesi eğer 
frenler uygun 
şekilde devrede 
değilse sizi uyarır.



 




