


Firmamız 1965 yılında Kent Dikim Evi olarak hazır giyime ilk adımını 

atmıştır. Firmamızın göstermiş olduğtu yenilikçi ve kaliteli hizmet 

sayesinde aile şirketi olarak %100 kendi bünyesinde ürettiği ürünlere 

yenilikçi anlayışı ile sürekli yeni ürünler geliştirmektedir.

Uzun yılllardır edinmiş olduğumuz tecrübe ve bilgiyi, hasta bakım ve 

medikal ürünlerine kanalize eden firmamız, kurmuş olduğu geniş 

teknolojili üretim tesisi ve AR-GE bölümü ile tüketiciye her zaman 

kaliteli ürünler sunmayı kendine ilke edinmiştir. 

Türkiye genelinde bir çok otel, hastane ve medikal sektöre bu 

anlamda hizmet veren şirketimiz bünyesinde ürettiği ürünlerini iç 

ve dış pazarda iddialı bir şekilde ulaştırmaktadır.Sırasıyla Rusya, Irak, 

Nijerya, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs, Ukrayna ve 

Almanya’ya bir çok ürünün ihracatını gerçekleştirmeye hızla devam 

etmektedir.

49 yıldan bu yana Çeşitli sektörlerde edindiği deneyim sayesinde 

özverili bir şekilde kaliteli ürünler sunmaya devam eden Sier Sağlık 

ve Tekstil Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. olarak her zaman hizmet vermeye 

devam edecektir.

Medikal sağlık’ta üretici olarak Sağlık için milyonlarca insanın 

hayatlarında anlamlı bir fark oluşturmak ve daha ileri gitmek için bir 

görev anlayışı ve emin adımlar ile yoluna devam etmektedir.

KURUMSAL

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

ANY TIME, ANY PLACE
HEALTH ALWAYS
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VÜCUT 
TEMİZLEME SÜNGERİ

BODY CLEANING SPONGE

1. Banyo yapmanın zor olduğu durumlarda ideal temizlik sağlar. 

2. Tek kullanımlık hijyenik temizlik lifidir. Sadece yarım çay bardağı su ile köpürterek tüm 

vücut yıkanma kalitesinde temizlenir. 

3. Cilde uyumlu pH değerindedir (pH 5.5-6.5). Hindistan Cevizi Yağı, Papatya Özü ile 

hücreleri yenilemeye yardımcı olur. 

4. Zenginleştirilmiş vitaminler ile deri nem dengesini optimize eder. 

5. Durulama gerektirmez. 

6. 20 adet 20x12 cm ebatında temizlik lifi içerir. 

7. Temizlik liflerinin her biri tek kullanımlıktır.

1. It provides ideal cleaning when bathing is difficult.

2. It is disposable hygienic cleaning fiber. By foaming with only half a cup of water, the 

whole body is cleaned in the quality of washing.

3. It has a skin-compatible pH (pH 5.5-6.5). It helps to regenerate cells with coconut oil 

and chamomile extract .

4. Optimizes skin moisture balance with enriched vitamins.

5. No rinsing required.

6. It contains 20 pieces of 20x12 cm cleaning fiber.

7. Each of the cleaning fibers is disposable. 

Özellikler

Features

Paket içi 20 Adet 
(In Pack 20 pcs)

Barkod/Barcode
8680468061731
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SAÇ
YIKAMA BONESİ

HAIR WASHING BONNES

Saçları temizler.

Saç derisindeki ölü hücreleri 

uzaklaştırır.

Saç derisindeki hücreleri besler.

Su gerektirmez.

Kullanıma hazırdır.

Saçın durulanmasını gerektirmez.

Saçın güzel kokmasını sağlar.

Papatya Özü ve Hindistan Cevizi Özü

sayesinde rahatlama sağlar.

Cleans the hair.

Removes dead cells from the 

scalp.

Nourishes the cells in the scalp.

It does not require water.

Is ready for use.

It does not require rinsing the hair.

It makes hair smell good.

Provides relaxation thanks to 

Chamomile Extract and Coconut 

Extract.

Ürün Hakkında About Product

Barkod/Barcode
8680468061687
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Rinse and free and mouisturizer
with

Vitamin E

Hijyenik Vücut Yıkama Havlusu
Hygienic Body Wash Towel

Maksimum Kolaylık: Durulama gerektirmeyen kullan-at özellik

Ultra Hijyenik: Pamuksu yüzey ve hijyen sağlayan su bazlı 

solüsyon

Kokuyu Giderir: Ciltteki kokuyu gideren ve ferahlık veren özel 

formül

Cilde Dost: Cildi nemlendiren ve tahrişten koruyan aloe vera, 

provitamin B5 ve E vitamini

Paket İçi: 8, 10, 12, 25, 50 Adet

Maximum convenience: disposable feature without rinsing.

Ultra Hygienic: Cotton-like surface and water-based solution 

that provides hygiene.

Removes Odor : Special formula that removes odor on the skin 

and gives freshness.

Skin friendly: aloe vera, provitamin B5 and vitamin E, which 

moisturizes and protects the skin from irritation.

Package: 8, 10, 12, 25, 50 Pieces

Hijyenik Perine Bölgesi Yıkama Havlusu
Hygienic Perineum Area Wash Towel

Maksimum Kolaylık: Durulama gerektirmeyen kullan-at özellik

Ultra Hijyenik: Pamuksu yüzey ve hijyen sağlayan su bazlı 

solüsyon

Kokuyu Giderir: Perine bölgesindeki kokuyu gideren ve ferahlık 

veren özel formül

Cilde Dost: Tahrişten koruyan aloe vera, provitamin B5 ve E 

vitamini

Paket İçi: 8, 10, 12, 25, 50 Adet

Maximum convenience: disposable feature without rinsing.

Ultra Hygienic: Cotton-like surface and water-based solution 

that provides hygiene.

Removes Odor : Special formula that removes odor on the skin 

and gives freshness.

Skin friendly: aloe vera, provitamin B5 and vitamin E, which 

moisturizes and protects the skin from irritation.

Package: 8, 10, 12, 25, 50 Pieces

VÜCUT & PERİNE
YIKAMA HAVLUSU

BODY & PERINEUM WASH TOWEL

Barkod/Barcode
8680468061724

Barkod/Barcode
8680468061779
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VÜCUT
YIKAMA KESESİ

BODY WASHING GLOVE

Banyo yapmanın zor olduğu durumlarda 

ideal temizlik sağlar. Kendinden 

solusyonlu ve hiçbir katkı maddesine 

ihtiyaç duymaz. 

Ürün ambalajı açıldıktan sonra kullanıma 

hazırdır. Cilde uyumlu pH değerindedir. 

(pH 5.5) Hindistan cevizi yağı ile 

hücreleri yenilemeye yardımcı olur. 

Zenginleştirilmiş vitaminler ile deri nem 

dengesini optimize eder. Durulama 

gerektirmez. 8 adet 22x13 cm ebatında 

temizlik kesesi içerir. Temizlik keselerinin 

her biri tek kullanımlıktır.

Provides ideal cleaning in situations 

where it is difficult to take a bath. It is self-

soluble and does not need any additives. 

After the product packaging is opened, it 

is ready for use. It has a skin-compatible 

pH value. (pH 5.5) Helps regenerate 

cells with coconut oil. It optimizes skin 

moisture balance with enriched vitamins. 

No rinsing required. It contains 8 22x13 cm 

cleaning pouches. Each of the cleaning 

pouches is disposable.

Ürün Hakkında About Product

Barkod/Barcode
8680468061694
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AĞIZ
BAKIM SETİ

ORAL CARE KIT

Soly ağız bakım seti yatarak tedavi 

gören hastalarda veya kendi bakımını 

yapamayan kişilerde ağız içi temizliğinde 

kullanılır. Ürün ağız içinde gelişen zararlı 

mikroorganizmaları yok eder. Özel 

formülü sayesinde ağız kuruluğunu 

engeller. Ayrıca Soly ağız bakım seti ağız 

içinde temizlik ve ferahlık sağlar.

İçindekiler: Ağız bakım seti 20 adet 

ucu süngerli temizleme çubuğu, 50 

ml antibakteriyel solüsyon, 10 gr. 5 

adet nemlendirici swap jel, İçerdiği 

antibakteriyel özellikler sayesinde, ağız 

içerisinde oluşacak mikro organizmaların 

temizlenmesi ve dezenfeksiyonunu 

sağlar.

Soly oral care kit is used for oral cleaning 

in inpatient patients or people who can-

not provide their own care. The product 

destroys harmful microorganisms that 

grow in the mouth. Thanks to its special 

formula, it prevents dry mouth. In addi-

tion, Soly oral care kit provides cleaning 

and refreshment in the mouth.

Contents: Oral care set, 20 swabs with a 

sponge tip, 50 ml antibacterial solution, 

10 gr. 5 moisturizing swap gels.  Thanks 

to the antibacterial properties it contains, 

provides cleaning and disinfection of mi-

croorganisms that will form in the mouth. 

Ürün Hakkında About Product

Barkod/Barcode
8680468063575
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SÜT
SAKLAMA POŞETİ

MILK STORAGE BAG

Emzirmek bebeğin fiziksel ve mental gelişimi, 

enfeksiyonlara karşı korunması ve anne bebek 

arasındaki eşsiz bağın güçlendirilmesi için 

seçilen en doğal yoldur. Önceden Sterilize 

edilmiş ve Gıda saklamak için güvenli BPA ve 

BPS içermeyen polietilenden üretilmiştir.Kilit 

sistemi ve çift katlı poşet özelliği sayesinde hava 

ve nem geçirmeden tazeliğini korur, sızdırmaları 

önler. İçerisinde bulunan süt rahatça başka bir 

kaba aktarılabilir. Poşet Üzerinde bulunan etiket 

sayesinde tarih ve isim kolaylıkla not edilebilir. 

Destekli tabanı sayesinde buz dolabında dik ya da 

yatay durabilen tasarıma sahiptir. Yüksek koruma 

sağlayan güçlendirilmiş kenar özelliği vardır. Tek 

kullanımlık ve her bir saklama poşetinin medikal 

ölçüde sterilizasyonu yapılmıştır. Anne sütünün 

dondurulması ve depolanması için Soly Care Anne 

Sütü Saklama Poşeti özel tasarlanmış sızdırmaz, 

steril ve güvenli kilit sistemi ile üretilmiştir.

Breastfeeding is the most natural way chosen for 

the physical and mental development of the baby, 

protection against infections and strengthening 

the unique bond between the mother and baby. 

Made of BPA and BPS-free polyethylene, pre-

sterilized and safe for food storage. Thanks to 

the lock system and double-layer bag feature, 

it retains its freshness without passing air and 

moisture, preventing leaks. The milk contained 

in it can be conveniently transferred to another 

container. Thanks to the label on the bag, the 

date and name can be easily noted. It has a 

design that can stand upright or horizontally in 

the refrigerator thanks to its supported base. It 

has a reinforced edge feature that provides high 

protection. It is disposable and each storage bag 

has been sterilized medically. Soly Care Breast 

Milk Storage Bag is produced with a specially 

designed leak-proof, sterile and safe lock system 

for the freezing and storage of breast milk.

Ürün Hakkında About Product

Paket içi 25 Adet 
(25 pcs in Package)

Barkod/Barcode
8680468062189
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TEK KULLANIMLIK
KUSMUK TORBASI

DISPOSABLE VOMIT BAG Soly Kusma torbası valfli ve şeffaf 

görünüme sahiptir. Torba ağzı serbest 

haldeyken kapalı kalır kokuyu engeller 

ve yabancı maddeleri sızdırmaz.

Torba Kusmuk içeriğini mikroskobik ve 

makroskobik inceleme yapılmasına 

uygun şekilde üretilmiştir. Kusmuk 

içeriğinin hacmi ve içerikte akut kanama 

olup olmadığına dair direkt tanım 

sağlayacak özelliktedir.

İçindekiler: Kusmuk dolu iken torba 

ağzındaki kartonun rahat kapanmasını 

sağlayan kıvrımlar mevcut ve kartonun 

her iki yüzeyi sıvı geçirmezdir.Torba 

üzerinde kusmuğun 1000 ml cinsinden 

ölçüsü bulunmaktadır. Torba 1500 ml 

kusmuğu taşıyabilecek kapasitede ve 

ağız genişlik çapı minimum 7 cm dir.

Soly vomiting bag has a valve and 

transparent appearance. The mouth 

of the bag stays closed when it is free, 

prevents odor and does not leak foreign 

substances. The bag is manufactured 

in accordance with microscopic and 

macroscopic examination of the vomit 

content.  It has the property to provide 

a direct definition of the volume of vomit 

content and whether there is acute 

bleeding in the content. 

Contents: there are folds in the bag 

mouth that allow the cardboard to close 

comfortably while it is full of vomit, and 

both surfaces of the cardboard are 

liquid-proof. There is a measure of the 

vomit in 1000 ml on the bag. The bag is 

capable of carrying 1500 ml of vomit and 

its mouth width is minimum 7 cm.

Ürün Hakkında About Product

Barkod/Barcode
8680468061588
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PRATİK
İDRAR TORBASI

PRACTICAL URINE BAG

Süper emici tozun poşetin içinde 

olduğundan emin olunuz. Sert plastik 

kısmını sıvının çıkacağı vücut bölgesine 

yerleştirin. İdrarınızı direkt olarak 

poşete yapınız. Tek kullanımlık  poşetin 

içindeki sıvı jelleşene kadar bekleyiniz. 

Kullanımdan sonra tek kullanımlık poşeti 

çöpe atabilirsiniz.

Ürün Hakkında
Make sure the super absorbent powder 

is inside the bag. Place the hard plastic 

part on the body area where the liquid 

will come out. Make your urine directly 

into the bag. Wait until the liquid in the 

disposable bag gels. You can throw away 

the disposable bag after use. 

About Product

Renkler
Colors

3’lü Set
(Set of 3)

Barkod/Barcode
8680468061557



2221

3 KATLI
CERRAHİ MASKE

3 LAYER SURGICAL MASK

Nonwoven kumaşından üretilmiştir,

Alerjik madde içermez,

Kolay nefes almayı sağlar,

Tüylenme yapmaz,

Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişli,

Yüze mükemmel uyum sağlar,

Tek kullanımlık,

Burun telli,

3 Katlı,

Filtreli/Meltblown.

Made of nonwoven fabric,

Does not contain allergic 

substances,

Provides easy breathing,

Does not feather,

Ultrasonic stitching with round 

rubber,

Perfectly fits the face,

Disposable,

Nose wire,

3-Layer Filtered / Meltblown.

Ürün Hakkında About Product

Renkler
Colors

Yetişkin 50’li
(Adult 50 pcs)

Barkod/Barcode
8680468061892



2423

3 KATLI
CERRAHİ MASKE

3 LAYER SURGICAL MASK

Nonwoven kumaşından üretilmiştir,

Alerjik madde içermez,

Kolay nefes almayı sağlar,

Tüylenme yapmaz,

Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişli,

Yüze mükemmel uyum sağlar,

Tek kullanımlık,

Burun telli,

3 Katlı,

Filtreli/Meltblown.

Made of nonwoven fabric,

Does not contain allergic 

substances,

Provides easy breathing,

Does not feather,

Ultrasonic stitching with round 

rubber,

Perfectly fits the face,

Disposable,

Nose wire,

3-Layer Filtered / Meltblown.

Ürün Hakkında About Product

Renkler
Colors

SİNGLE PAPER
PACKAGING

TEKLİ KAĞIT
AMBALAJYetişkin 50 Adet 

(Adult 50 pcs)

Barkod/Barcode
8680468063636
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3 KATLI
CERRAHİ MASKE

3 LAYER SURGICAL MASK

Nonwoven kumaşından üretilmiştir,

Alerjik madde içermez,

Kolay nefes almayı sağlar,

Tüylenme yapmaz,

Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişli,

Yüze mükemmel uyum sağlar,

Tek kullanımlık,

Burun telli,

3 Katlı,

Filtreli/Meltblown.

Made of nonwoven fabric,

Does not contain allergic 

substances,

Provides easy breathing,

Does not feather,

Ultrasonic stitching with round 

rubber,

Perfectly fits the face,

Disposable,

Nose wire,

3-Layer Filtered / Meltblown.

Ürün Hakkında About Product

Renkler
Colors

Yetişkin 50 Adet 
(Adult 50 pcs)

Barkod/Barcode
8680468063629
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3 KATLI
CERRAHİ MASKE

3 LAYER SURGICAL MASK

Nonwoven kumaşından üretilmiştir,

Alerjik madde içermez,

Kolay nefes almayı sağlar,

Tüylenme yapmaz,

Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişli,

Yüze mükemmel uyum sağlar,

Tek kullanımlık,

Burun telli,

3 Katlı,

Filtreli/Meltblown.

Made of nonwoven fabric,

Does not contain allergic 

substances,

Provides easy breathing,

Does not feather,

Ultrasonic stitching with round 

rubber,

Perfectly fits the face,

Disposable,

Nose wire,

3-Layer Filtered / Meltblown.

Ürün Hakkında About Product

Renkler
Colors

Yetişkin 10’lu
(Adult 50 pcs)

Barkod/Barcode
8680468063582
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BAĞCIKLI FİLTRELİ
CERRAHİ MASKE

LACE FILTER SURGICAL MASK

Nonwoven kumaşından üretilmiştir,

Alerjik madde içermez,

Kolay nefes almayı sağlar,

Tüylenme yapmaz,

Bağcıklı ultrasonik dikişli,

Yüze mükemmel uyum sağlar,

Tek kullanımlık,

Burun telli,

3 Katlı,

Filtreli/Meltblown.

Made of nonwoven fabric,

Does not contain allergic 

substances,

Provides easy breathing,

Does not feather,

Ultrasonic stitched with lacing,

Perfectly fits the face,

Disposable,

Nose wire,

3-Layer Filtered / Meltblown.

Ürün Hakkında About Product

Renkler
Colors

Yüksek Filtrasyon Kapasitesi
ve

Mükemmel Uyum

Barkod/Barcode
8680468063629
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3 KATLI
ÇOCUK MASKESİ

3 LAYER KIDS MASK

Nonwoven kumaşından üretilmiştir,

Alerjik madde içermez,

Kolay nefes almayı sağlar,

Tüylenme yapmaz,

Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişli,

Yüze mükemmel uyum sağlar,

Tek kullanımlık,

Burun telli,

3 Katlı.

Filtreli/Meltblown.

Made of nonwoven fabric,

Does not contain allergic 

substances,

Provides easy breathing,

Does not feather,

Ultrasonic stitching with round 

rubber,

Perfectly fits the face,

Disposable,

Nose wire,

3-Layer Filtered / Meltblown.

Ürün Hakkında About Product

Renkler
Colors

Çocuk Maskesi 10’lu
(Children Mask 50 pcs in Package)

Barkod/Barcode
868046061984
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TEK KULLANIMLIK
AKORDEON BONE

DISPOSABLE ACCORDION BONNET
Cerrahi bone olarak da bilinen kağıt 

akordiyon boneler hastaneler ve diğer 

sağlık kuruluşları, gıda üretim yerleri ve 

diğer hijyen gerektiren yerlere çalışanların 

saçlarından herhangi bir telin veya diğer 

istenmeyen yabancı maddelerin gıdaya 

veya çalışılan ortama düşmesine engel 

olurlar tek kullanımlık olduklarından aynı 

zamanda hijyeniktir. Değişik renkleri, 

ölçüleri, kumaş kaliteleri olsa da kağıt 

akordeon bonelerin hepsinin ortak 

özelliği I00% polietilen (PP) dokusuz 

tela kumaştan üretilmiş olmalarıdır. Bu 

kumaşın sahip olduğu hava geçirme 

özelliği ve kenarlarındaki yumuşak lastik 

sayesinde kullananın kafasını sıkmaz ve 

saçlarda terlemeye yol açmaz.

Paper accordion bonnets, also known 

as surgical bones, prevent any strands 

or other unwanted foreign substances 

from falling into the food or the working 

environment from the hair of the 

employees in hospitals and other health 

institutions, food production places and 

other places requiring hygiene. They 

are also hygienic because they are 

disposable. Although they have different 

colors, sizes and fabric qualities, the 

common feature of all paper accordion 

bones is that they are made of I00% 

polyethylene (PP) non-woven interlining 

fabric. Thanks to the breathability of this 

fabric and the soft rubber around the 

edges, it does not squeeze the user’s 

head and does not cause sweating in the 

hair.

Ürün Hakkında About Product

Renkler
Colors

Paket içi 50 Adet 
(In Pack 50 pcs)

Barkod/Barcode
8680468060901
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ALEZ
YATAK KORUYUCU

DRAWSHEET BED PROTECTOR

Yatak Koruyucu Alez Fitted
Bed Protector Drawsheet Fitted

Yanları kaplamasız havlu ve kenarlan lastiklidir. 

Sıvı geçirmez yatağı tam korur.

Gözenekleri nefes alır.

Leke tutmazterlemeden doğan kötü kokuları 

önlemeye yardımcı olur. 

Kenar lastikleriile yatağı sarar ve kaymaz elastiktir burşmaz. 

Pvc esaslı hiçbir madde İçermez 90°c ye kadar yıkanabilir.

The sides are uncoated towels and the edges are rubber.

Liquid proof, fully protects the bed.

Its pores breathe.

Stain-resistant.

It helps prevent bad odors caused by perspiration.

It wraps the bed with edge tires and is non-slip elastic, not wrinkled.

Does not contain any PVC-based material.

Washable up to 90 ° C. 

Ebatlar/Sizes

90x190x20 cm
180x200x20  cm

160x200x20 cm
100x200x20 cm

35
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Yastık Koruyucu Alez - Fermuarlı ve Zarflı
Pillow Protector Aleze- Zippered and Enveloped

Sıvı geçirmez yastığı tam korur.

Gözenekleri nefes alır Leke tutmaz.

Terlemeden doğan kötü kokuları önlemeye yardımcı olur.

Kenar lastiklerine yatağı sarar ve kaymaz elastiktir buruşmaz.

Pvc esaslı hiçbir madde içermez 

90°C ye kadar yıkanabilir.

Protects the liquid-proof pad fully.

Its pores breathe.

Stain-resistant.

It helps prevent bad odors caused by perspiration.

It wraps the bed on edge tires and is non-slip elastic, not 

wrinkled.

Does not contain any PVC-based material.

Washable up to 90 ° C.

Ebatlar/Sizes

50x70 cm 70x70 cm

Ebatlar/Sizes

50x70 cm 70x70 cm

Yastık Koruyucu Alez Delux - 
Fermuarlı ve Zarflı
Pillow Protector Aleze Delux - 
Zippered and Enveloped

Sıvı geçirmez yastığı tam korur

Gözenekleri nefes alır

Leke tutmaz

Terlemeden doğan kötü kokuları önlemeye yardımcı olur

Kenar lastikleri ile yatağı sarar ve kaymaz elastikir buruşmaz

PVC esaslı hiçbir madde içermez

90°C ye kadar yıkanabilir

Liquid-proof, fully protects the pillow

Its pores breathe.

Stain-resistant.

It helps prevent bad odors caused by perspiration.

It wraps the bed with edge tires and does not slip. It is elastic, 

not wrinkled.

Does not contain any PVC-based material.

Washable up to 90 ° C.

Ebatlar/Sizes

70x190 cm
90x190 cm

100x200 cm
140x200 cm

160x200 cm
180x200 cm
200x200 cm
-

Yatak Koruyucu Alez Ped
Bed Protector Aleze Pad

Sıvı geçirmez yastığı tam korur

Gözenekleri nefes alır

Leke tutmaz

Terlemeden doğan kötü kokuları önlemeye yardımcı olur

Kenar lastikleri ile yatağı sarar ve kaymaz elastikir buruşmaz

PVC esaslı hiçbir madde içermez

90°C ye kadar yıkanabilir

Liquid proof, fully protects the bed.

Its pores breathe.

Stain-resistant.

It helps prevent bad odors caused by perspiration.

It wraps the bed with edge tires and does not slip. It is elastic, 

not wrinkled.

Does not contain any PVC-based material.

Washable up to 90 ° C.
Ebatlar/Sizes

70x190 cm
90x190 cm

100x200 cm
160x200 cm

180x200 cm
200x200 cm
-
-

Yatak Koruyucu Alez Delux
Bed Protector Aleze Delux 

Sıvı geçirmez yatağı tam korur

Gözenekleri nefes alır

Leke tutmaz

Terlemeden doğan kötü kokuları önlemeye yardımcı olur

Kenar lastikleri ile yatağı sarar ve kaymaz elastikir buruşmaz

PVC esaslı hiçbir madde içermez

90°C ye kadar yıkanabilir

Protects the liquid-proof bed completely.

Its pores breathe.

Stain-resistant.

It helps prevent bad odors caused by perspiration.

It wraps the bed with edge tires and does not slip. It is elastic, 

not wrinkled.
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Sedye Örtüsü PVC Lastikli
Stretcher Cover with PVC Elastic

Sıvı Geçirmez.

Leke Tutmaz

4 Köşesi Lastikleri ile Sedyeyi Sarar Ve Kaymaz.

 Elastiktir Buruşmaz

30 “C Ye Kadar Yıkanabilir.

Liquid Proof. 

Stain Free.

Wraps the stretcher with its 4 corner elastics and it does not slip.

It is elastic, not wrinkled.

Washable up to 30 ° C

Lamineli Muayene Masa Örtüsü Rulo
Laminated Examination Table Cover Roll

Lamineli Muayene Masa Örtüsü Beyaz

İstenilen her ölçüye perfore yapılabilir.

Laminated Examination Table Cover (White) can be pro-

duced according to any desired size.

Tek Kullanımlık Lastikli Sedye Örtüsü
Disposable Stretcher Cover with Elastic 

Yıkama Gerektirmeyen Kullan-At Özellik 

Lamineli olması sayesinde sıvı geçirmez olmasını sağlayan en 

büyük avantajdır. 

İstenilen renk ve ebat Yapılabilir.

30-50 gr m2 İle Üretim İmkanı.

Disposable feature that does not require washing.

It is the biggest advantage that it is liquid-proof due to its laminated.

Desired color and size can be made.

Production capability with 30-50 gr m2.

Lamineli Sedye Alezi Havlu
Laminated Stretcher Aleze Towel

Sıvı Geçirmez .

Gözenekleri Nefes Alır. 

Leke Tutmaz.

Terlemeden Doğan Kötü Kokulan Önlemeye Yardımcı Olur.

Kenar Lastikleri Yatağı Sarar ve Kaymaz Elastiktir Buruşmaz. 

Pvc Esaslı Hiçbir Madde içermez 90°C Ye Kadar yaranabilir.

Liquid proof.

Its pores breathe.

Stain free.

Helps prevent bad smells from perspiration.

Edge elastics wraps bed and Non-Slip.

It is elastic, not wrinkled.

Does not contain any PVC-based substances. 

Washable up to 90°C.

Ebatlar/Sizes

70x185 cm -

Ebatlar/Sizes

50x50 mt
50x100 mt
60x100 mt

80x10 mt
100x100 mt
50x12.5 mt

Ebatlar/Sizes

80x200 cm 80x220 cm

Ebatlar/Sizes

70x190 cm 80x190 cm

LAMİNELİ
SU GEÇİRMEZ
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Ceset Torbası Vinil
Corpse Bag Vinyl

Ceset Torbası Nonwoven
Body Bag Nonwoven

Portatif Bebek Çantası
Portable Baby Bag

Yetişkin ebatında 6 adet kulp vardır. Tam Boy Fermuarlıdır.

Sıvı ve koku sızdırmazlık özelliğine sahiptir, isteğe bağlı özel 

ölçüler de imalat yapılmaktadır.

Kimlik bilgileri için şeffaf bölmesi vardır.

Adult size has 6 handles. It has full zipper.

It has liquid and odor impermeability, and special dimensions 

are also manufactured upon request.

It has a transparent pane for credentials.

2 Adet taşıma kulpludur . Tam Boy Fermuarlıdır.

Sıvı ve koku sızdırmazlık özelliğine sahiptir, isteğe bağlı özel ölçüler de 

imalat yapılmaktadır. Kimlik bilgileri için şeffaf bölmesi vardır.

Farklı renkleri mevcuttur.

Yetişkin ebatında 6 adet kulp vardır. Tam Boy Fermuarlıdır.

Sıvı ve koku sızdırmazlık özeliğine sahiptir.

İsteğe bağlı özel ölçüler de imalat yapılmaktadır.

Kimlik bilgileri için şeffaf bölmesi vardır.

It has 2 carrying handles. Full Size Zipper.

It has liquid and odor impermeability, and special dimensions are also 

manufactured upon request. It has a transparent pane for credentials.

Available in different colors.

There are 6 handles in adult size. It has full zipper.

It has liquid and odor impermeability.

Custom dimensions are also manufactured upon request.

It has a transparent pane for credentials.

Ebatlar/Sizes/40x50xm,50x100cm,60x120cm,70x140cm,70x200cm,70x220cm

Ebatlar/Sizes/40x50cm,60x120cm,70x140cm,80x200cm,80x220cm

Ebatlar/Sizes/20x30x60cm,25x30x60cm,25x20x50cm,25x20x60cm

Ebatlar/Sizes/40x60cm,50x80cm,50x100cm,60x120cm,70x140cm,70x-
200cm,70x220cm,80x200cm,80x220cm,90x215cm,100x220cmEbatlar/Sizes/70x140cm,75x200cm,75x220cm

Barkod/Barcode
8680468060581

Barkod/Barcode
8680468060604

Barkod/Barcode
8680468060567

Ceset Torbası PVC
Body Bag PVC

Yetişkin ebatında 6 adet kulp vardır. Tam Boy Fermuarlıdır.

Sıvı ve koku sızdırmazlık özeliğine sahiptir.

İsteğe bağlı özel ölçüler de imalat yapılmaktadır.

Kimlik bilgileri için şeffaf bölmesi vardır.

There are 6 handles in adult size. It has full zipper.

It has liquid and odor impermeability.

Custom dimensions are also manufactured upon request.

It has a transparent pane for credentials.

Barkod/Barcode
8680468060550

Ceset Torbası Pilsa
Body Bag Pilsa

Yetişkin ebatında 6 adet kulp vardır. Tam Boy Fermuarlıdır.

Sıvı ve koku sızdırmazlık özelliğine sahiptir, isteğe bağlı özel 

ölçüler de imalat yapılmaktadır. Kimlik bilgileri için şeffaf 

bölmesi vardır.

Adult size has 6 handles. Full Size Zipper.

It has liquid and odor impermeability, and special dimensions 

are also manufactured upon request. It has a transparent 

pane for credentials.

Barkod/Barcode
8680468060574

Hasta Transfer / Taşıma Şiltesi
Patient Transfer / Transport Mattress

Yetişkin ebatında 6 adet kulp vardır.

İsteğe bağlı özel ölçüler de imalat yapılmaktadır.

Sıvı geçirmezdir.

There are 6 handles in adult size.

Custom dimensions are also manufactured upon request.

It is liquid proof.

Ebatlar/Sizes/70x200cm Barkod/Barcode
868046800543
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CERRAHİ
YEŞİL ÖRTÜLER

SURGICAL GREEN COVERS

Cerrahi Yeşil Örtüler Deliksiz Modelleri
Surgical Green Covers Unperforated Models

Keten Kumaş Teknik Özellikleri:

Kumaş %100 pamuk bezayağı dokumadır. 

Kumaş Indantren boyamadır. 

Kumaş dokuma sıklığı minimum atkıda 20 Kumaş dokuma 

sıklığı minimum çözgüde 41 Kullanılan dikiş ipliği kumaş ile aynı 

tonda, sağlam ve kalitelidir.

Yazılı Ölçüler dışında istenilen her türlü ölçü uygulanabilir.

Keten Kumaş Teknik Özellikleri:

Kumaş %100 pamuk bezayağı dokumadır. 

Kumaş Indantren boyamadır.

Kumaş dokuma sıklığı minimum atkıda 20 Kumaş dokuma 

sıklığı minimum çözgüde 41 Kullanılan dikiş ipliği kuamş ile aynı 

tonda, sağlam ve kalitelidir.

Yazılı Ölçüler dışında istenilen her türlü ölçü uygulanabilir.

Linen Fabric Specifications:

The fabric is 100% cotton plain weave.

The fabric is indantren dyeing.

Fabric weaving density is minimum 20 in weft, fabric weaving 

density is minimum 41 in warp, the sewing thread used is in 

the same tone with the fabric, strong and quality.

All kinds of measurements can be applied except written 

measurements.

Linen Fabric Specifications:

The fabric is 100% cotton plain weave.

The fabric is indantren dyeing.

Fabric weaving density is minimum 20 in weft, fabric weaving 

density is minimum 41 in warp, the sewing thread used is in 

the same tone with the fabric, strong and quality. 

All kinds of measurements can be applied except written 

measurements.

Cerrahi Yeşil Örtüler Delikli Modelleri
Surgical Green Coverings Perforated Models

Ebatlar/Sizes

Tek Katlı/Single Layer
30x40 cm

50x100 cm
75x150 cm
80x120 cm
90x150 cm

120x120 cm
120x150 cm

150x150 cm
160x150 cm
150x200 cm
180x180 cm
180x200 cm
180x220 cm

200x200 cm

80x75 cm
120x120 cm
150x150 cm
200x200 cm
-
-
-

Çift Katlı/Double Layer

Ebatlar/Sizes

Tek Katlı/Single Layer
30x40 cm

50x100 cm
75x150 cm
80x120 cm
90x150 cm

120x120 cm
120x150 cm

150x150 cm
160x150 cm
150x200 cm
180x180 cm
180x200 cm
180x220 cm

200x200 cm

80x75 cm
120x120 cm
150x150 cm
200x200 cm
-
-
-

Çift Katlı/Double Layer
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