
 
MEDICA 

ULUSLARARASI MEDİKAL FUARI 

( 12 - 16 Kasım 2018 / Düsseldorf - ALMANYA ) 
 

Yılda bir kez gerçekleşen MEDICA Uluslararası medikal fuarı 

sektör için önemli bir organizasyon olma özelliği taşımaktadır.  

Almanya’dan ve diğer ülkelerden birçok katılımcı firmanın yer 

aldığı fuara 2017 yılında 123.500 kişi ziyaretçi olarak ilgi 

göstermiştir. 

ANA ÜRÜN GRUPLARI: Elektromedikal Ekipman / Tıbbi 

Teknoloji Tanılama (Görüntüleme malzemeleri, Cerrahi cihazlar, 

endoskopi cihazları, Terapi ve fiziksel tıp, İmplantlar ve protezler, Yoğun ilaç / anestezi / solunum Acil tıp, kurtarma 

ekipmanları, İşletim teknolojisi ve işletim ekipmanları, Hastane ekipmanları, bakım ekipmanları, Hijyen / sterilizasyon 

/ dezenfeksiyon, Elektromedik / tıbbi teknoloji için diğer ekipman) Laboratuar Teknolojisi (Analiz sistemleri ve 

ekipmanları, Sistemleri / ekipmanları analiz edin, Santrifüjler, Laboratuar için temizlik ekipmanları, Filtrasyon 

sistemleri, filtrasyon ekipmanları, Cam, plastik, metal laboratuvar ürünleri, Laboratuvar ekipmanları, Laboratuvar 

mobilyaları, Laboratuvar buzdolapları ve dondurma sistemleri, Laboratuvar su arıtma sistemleri, Mikroplaka, 

Mikrotitre plakaları, Mikroskoplar, Fotometre, Pipetleme cihazları, Pipetleme ekipmanı, Örnekleme sistemleri, 

Ölçekler ve ölçekler, Slayt boyayıcıları, Spektrometre, Diğer laboratuvar ekipmanları Tanılama (Klinik kimya, 

İmmünokimya testi, İmmünoloji testi, Hematoloji / histoloji / sitoloji testi, Mikrobiyoloji testi, Bulaşıcı immünoloji 

testi, Genetik testler, Moleküler teşhis Fizyoterapi / Ortopedi Teknolojisi (Hidroterapi tedavi cihazları, Fizyoterapi / 

ortopedi teknolojisinde bandajlar, Mesleki terapi ekipmanı, Yürüyüş ve hareket yardımcıları, Sıkıştırma tedavisi 

ekipmanı, Ortopedik şok dalga tedavisi ekipmanları, Fizyoterapötik hareket yardımcıları, Fizyoterapi cihazı, 

Fizyoterapötik soğuk tedavi, Fizyoterapik ısıl işlem, Fizyoterapik masaj cihazları, Rehabilitasyon ekipmanı ve 

cihazları, Ortopedik ayak, ayakkabı ve tabanlık, Eğitim ekipmanları, Tekerlekli sandalyeler, Fizyoterapi ve ortopedi 

için diğer ekipman ve cihazlar Ürünler ve Tüketici Malları ( Evrensel tıbbi ürünler, Akupunktur ekipmanı ve 

aksesuarları, Hemşirelik, hijyen ve tıbbi makaleler, Tıbbi sistemler için bataryalar, Yüzey Dezenfektanları, El hijyeni 

istasyonları / malzemeleri, Tek kullanımlık ürünler, İşitme cihazları, İnkontinans sistemleri ve stoma yardımcıları, 

Kateterler / idrar sondaları ve aksesuarları, Steril torbalar, Keten, Hasta tanımlama bilekliği ve cihazları, Kişisel 

koruyucu ekipman, Yara bakım ekipmanları, Atık Yönetimi Bilgi ve İletişim Teknolojisi ( Bilgi teknolojisi altyapısı ve 

bilgisayar donanımı, Mobil sağlık, Mobil bilgi teknolojisi, Kablosuz teknolojiler, Giyilebilir teknolojiler ve akıllı 

tekstil, E-Sağlık, Teletıp, Telematik, Telemetri, İdari bilgi sistemleri/yazılımı, Tıbbi bilgi sistemleri/ yazılımı, İletişim 

sistemleri, Bilgi ve iletişim teknolojisi için diğer ekipman ve cihazlar Tıbbi Hizmetler ve Yayınlar ( Raporlar ve 

analizler, Dergiler ve edebiyat, Eğitim araçları / modelleri / yazılımı, Sağlık sigortası fonları, ajansları ve profesyonel 

hizmetler, Sağlık kuruluşları için danışmanlık hizmetleri, Lojistik hizmetler, Teknik ekipman yönetimi, test evleri, Tıbbi 

cihazların belgelendirilmesi ve test edilmesi, kalite güvencesi, Diğer tıbbi hizmetler ve yayınlar ) 
 

FUARA KATILIM ÜCRETLERİ 

2 kişilik odada kişi başı paket fiyatı:  NAKİT  1.139 EURO’dur 

Tek kişilik oda paket fiyatı:  NAKİT  1.459 EURO’dur 

Vize ücreti:  NAKİT     135 EURO’dur 
                                           

 

Üyelerimizin, fuara kesin katılım için 21 Eylül 2018 Cuma günü saat 17:00’a kadar Odamız 

Dış İlişkiler Birimine ulaşmalarını ve kayıtlarını gerçekleştirmelerini rica ederiz.  
 

 

Önemli Not: Pasaportu bulunmayan ya da pasaport geçerlilik süresi sona ermiş üyelerimizin, 

pasaport işlemlerine başlamalarını önemle hatırlatırız. 
 
 

Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt İçin:  

ETO Dış İlişkiler Birimi 

Tel: 222 26 26 / Dahili: 253 - Okan TAŞKIN  

 
TASLAK PROGRAM VE DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ 

http://www.etonet.org.tr/uploads/download/20180918-Almanya-Düsseldorf_MEDICA_Taslak_Program.pdf

