
 
ARAB HEALTH 

ULUSLARARASI MEDĠKAL ÜRÜNLER VE SAĞLIK FUARI  

( 28 - 31 Ocak 2019 / Dubai - B.A.E. ) 
 

Arab Health Uluslararası Medikal Ürünler ve Sağlık Fuarı yılda bir kez 

gerçekleştirilen önemli bir organizasyon olma özelliği taşımaktadır. 2018 yılında 

110.000m
2
 alanda gerçekleşen fuara 1.656 firma katılımcı olarak iştirak ederken 

37.500 kişi de fuara ziyaret gerçekleştirmiştir. 
 

ANA ÜRÜN GRUPLARI: Kullan At Ürünler ve Tüketim Ürünleri ( Gazlı bez, Yara 

bakım ürünleri, Sarf malzemeleri, Eldivenler, Bezler, İlaç Dağıtımı, Tek kullanımlık aletler, Giysiler ve Tekstil 

Ürünleri), Sağlık Hizmetleri ve Genel hizmetler ( Kuruluşlar-Topluluklar-Enstitüler, Danışmanlıklar, Eğitim, 

Sağlık hizmeti yetkilileri ve sağlayıcıları, Sigorta, Lojistik ve Tedarik zinciri yönetimi, Fason üretim, Yayınlar, 

Sağlık ve Güvenlik, Rapor ve Analiz, Araştırma-Geliştirme, Tesis yönetimi, Finans, Yatırım, Pazarlama, Reklam, 

İletişim, Kalite Yönetimi ) Sağlık Hizmetleri Altyapısı ve Varlıkları ( Tekerlekli sedye ve taşıyıcılar, tavan 

aydınlatmaları, iç yapı malzemeleri, İnşaat malzemeleri, sağlık hizmetleri dizayn ve mimarisi, Mutfak, pnömatik 

boru sistemleri, medikal gaz sağlayıcılar ve ekipmanları ) Bilgi Teknolojileri Sistemleri ve Çözümleri (Video 

ve kayıt sistemleri, İnternet üzerinden sesli iletişim çözümleri, Teletıp, Hastane Bilgi Sistemleri, Elektronik hasta 

kayıt yönetim sistemleri, Medikal monitörler/ekranlar, Telekominikasyon, Bilgi teknolojileri yazılımı, 

Donanımlar, Bulut güvenliği, Mobil içerik ve yazılımlar, Altyapı ve Girişim Çözümleri, Veri analizi, Laboratuar 

otomasyon sistemleri, Laboratuar veri yönetimi ve analizi, Veri depolama, Bar kodlama çözümleri) 

Görüntüleme ve Tanılama ( Bilgisayarlı tomogrofi, Dijital görüntüleme, ECG, EKG, EEG, EMG, MRI, Nükleer 

tıp, Ultrason, Röntgen, Karanlık oda ekipman ve malzemeleri, Kalite güvencesi ve güvenlik kontrol ) 

Laboratuar ( evaporatör, filtreleme, tanı testleri, tek kullanımlık ürünler, laboratuar araç gereçleri, 

sterilizasyon, reaktifler ve kimyasallar ) Medikal Ekipmanlar ve Araçlar ( dikiş ve kapatma araçları, emme ve 

insülin pompaları, ENT aletleri ve ekipmanları, bebek bakımı, solonum ve yaşam destek, hasta gözleme aletleri, 

estetik ve lazerler, endoskop, arındırma ve sterilizasyon ekipmanları, kavrama-tutma ekipmanları, ayırıcılar, 

acil durum ve doktor çantaları, aydınlatma, kullanılmış medikal ürünler, diş ekipmanları ve araçları, medikal 

mobilya ) Ortopedik&Fizik Tedavi-Rehabilitasyon ( ortopedik araçlar ve ekipmanlar, hasta transferi ve 

hareketlilik, kompresyon aletleri, implantlar, protezler ) Ġlaçlar ve Destekleyiciler ( İlaç ekipmanları, 

alternatif ve bitkisel ürünler, vitaminler-destekleyiciler, ilaç üretim makinaları ve teknolojileri ) 
 

FUARA KATILIM ÜCRETLERĠ 
 

2 kişilik odada kişi başı paket fiyatı:  NAKİT  725 EURO’dur 

Tek kişilik oda paket fiyatı:  NAKİT   925 EURO’dur 

Vize ücreti:  NAKİT  130 EURO’dir 
                                           

 

Üyelerimizin, fuara kesin katılım için 7 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 12:00’a kadar Odamız 

Dış Ġlişkiler Birimine ulaşmalarını ve kayıtlarını gerçekleştirmelerini rica ederiz.  

 
 

Yeterli katılımcı firma sayısına ulaşılması ve katılımcı firmaların gerekli koşulları sağlamaları 

durumunda KOSGEB’in “Yurt Dışı Ġş Gezisi Desteği” için gerekli çalışmalar yürütülecektir. 
 

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

pasaport işlemlerine başlamalarını önemle hatırlatırız. 
 

 

Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt Ġçin:  

ETO Dış Ġlişkiler Birimi 

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

 

 

TASLAK PROGRAM VE DETAYLAR ĠÇĠN TIKLAYINIZ 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/pn%C3%B6matik%20boru%20nakli
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/pn%C3%B6matik%20boru%20nakli
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/elektrokardiogram
http://www.etonet.org.tr/uploads/20181228-Arab%20Health%202019%20Taslak%20Program.pdf

