Güveninize Saygı Duyar
W e R e s p e c t Yo u r Tr u s t

Genject Sağlık Ürünleri A.Ş.
2010 yılında AG şirketler grubu bünyesinde
kurulmuş olup, halen Türkiye’de kendi markası
olan Genject Tek Kullanımlık Hypodermik
Şırıngaların CE standartlarında
üretimini gerçekleştirmektedir.

Genject Sağlık Ürünleri A.Ş.
was established in 2010 under the AG corporate group and is currently performing the
manufacturing of Genject disposable hypodermic syringes, which is its own brand, in Turkey
at CE standards.

Ülkemizde yüksek standartlara sahip kaliteli
ürünlerin üretilmesi adına üstlenmiş olduğu
sorumluluktan kendine vazife çıkarmış olan
Genject, üretmiş olduğu ürünlere yönelik
ürünlerin yurt dışı ithalatının kesilmesinde ve
yerli ürünlerin kullanımının sağlanmasında
öncülük görevini üstlenmiş bir firmadır. Firmamız
bir çok ülkeye gerçekleştirdiği ihracatlar ile
ülkemiz ekonomisine sağladığı katma
değer ve istihdam için her platformda
takdire layık görülmüştür.

Genject has assumed the responsibility of
the manufacturing of quality products in our
country at high standards and is a pioneer
company in halting imports from abroad and
ensuring the use of domestic products. Our
company has been appreciated for the added
value it has provided to the economy of our
country and the employment it has provided
with the exports it has performed to many
countries.

Firmamız gücünü; geliştirmiş olduğu ve tüm
çalışanlarımızın yaşama bakış şeklini belirleyen
“Güçlü Türkiye, Üreten Türkiye’dir.’’
inancından almaktadir.
Verilen hizmet ülkemiz içinse asla yeterli değildir
hiç bir zamanda yeterli olmayacaktır.
Sahip olduğumuz bu bilinci ve üstlenmiş
olduğumuz sorumluluğu bizimle paylaşarak yerli
üretimi desteklemek adına bizler ile beraber
olan siz değerli meslektaşlarımızla uzun yıllar
hep birlikte çalışmak dileğiyle teşekkür eder,
saygılarımızı sunarız…
Vizyonumuz:
Müşterilerimizin tam güvenini
kazanmak ve onların ilk
tercihleri olmak.
Misyonumuz:
Yılların bilgi ve deneyimi ile
birlikte en ileri teknolojileri
kullanarak tüm dünyaya en iyisini
sunabilmek.

Our company obtains its power from the belief
of “a strong Turkey is the producing Turkey”,
which it has developed and is adopted by all
its employees. The service provided is never
sufficient for our country and
It shall never be sufficient.
We would like to express our gratitude and regards with wishes that we will work together
for many years with you, our esteemed colleagues, who are sharing our awareness and
assumed responsibility and are with us for the
propose of supporting domestic production

Our Vision:
To earn the complete trust of our
clients and be their first choice.

Our Mission:
With the many years of knowledge and
experience, to provide the best to the
world by utilizing the most advanced
technology respecting the environment
and humanity.
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Kangazı Şırıngaları • FULL
Blood Gas Syringes • FULL
Genject markasını taşıyan Kangazı Şırıngalarının her
biri, referans ürün düzeyinde analiz güvenliğini sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Genject Kan Gazı Şırıngaları
Na, K, Cl ve İyonize Ca dengelenmiş kuru lityum heparin
içerir. Genject Kangazı şırıngaları arter basıncı ile kendiliğinden dolan ters basınçlı hacime sahiptir.
Electrolid balansı sağlanmış Kuru heparin, Arter çalışmaları için özel tasarımlı 5 açılı bilenmiş 22G 1" iğnesi,
gaz çıkışına müsade ederken gaz sızıntısını %100 engelleyen özel tasarım membran fitresi, güvenli luer-lock kilitleme başlığı ve iğne güvenlik küpü ile birlikte kullanıcısına
eşsiz bir konfor ve güven sağlamaktadır.

Each of the Blood Gas Syringes bearing the Genject brand
has been designed in a manner ensuring analysis safety at
a reference product level. Genject Blood Gas Syringes contain Na, K, Cl and Ionized Ca balanced dry lithium heparin.
Genject blood gas syringes have reverse pressure volumes
that fill automatically with artery pressure and provide their
users unique ease and safety with dry heparin with ensured
electrolyte balance, specially designed 22G 1” needle sharpened at 5 angles for artery works enabling the discharge of
gas, the specially designed membrane filter preventing gas
leaks 100%, safe luer-lock locking head and needle safety
cube.
Seri No

ml

8699931759600

2.5

G

22

mm

25
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Arter Çalışmaları için
Özel Tasarımlı 5 Açılı Bilenmiş
22G 1” İğne ucu

Ters Basınçlı Hacim
Güvenli luer-lock Başlık
Na, K, Cl ve
İyonize Ca dengelenmiş
kuru lityum heparin içerir
100 l.U 2.5 ml

Güvenli Membran
Gaz Flitre Başlığı

İğne Güvenlik
Küpü

Kangazı Şırıngaları • SIMPLE
Blood Gas Syringes • SIMPLE
Genject markasını taşıyan Kangazı şırıngalarının her biri, referans ürün düzeyinde analiz sağlayacak şekilde
dizayn edilmiştir. Genject Kan Gazı Şırıngaları Na, K. Cl ve İyonize Ca dengelenmiş kuru lityum heparin içerir.
Elektrolid balansı sağlanmış Kuru Heparin, arter çalışmaları için özel tasarlanmış 5 açı bilemeli prefind
kanüle sahip 22 G 1" iğnesi ve konseptine uygun renk dizaynı ile kullanıcısına eşsiz bir konfor ve güven sağlamaktadır. Genject yeni nesil kuru heparinli Kangazı şırıngaları, kullanıcısına uygulama ve sonrasında güvenlik
açısından sergilediği işlevsel farklılığın yanı sıra çevreye ve insan sağlığına en güvenli konforu sağlamaktadır.
Genject markasını taşıyan tüm Kangazı şırıngaları en son teknoloji ile donatılmış GMP standartlarına sahip
Genject tesislerinde üretilmektedir.
Seri No

ml

8699931759617

2.5

Arter Çalışmaları için
Özel Tasarımlı 5 Açılı Bilenmiş
22G 1” İğne ucu

Güvenlk Kapağı

Na, K, Cl ve
İyonize Ca dengelenmiş
kuru lityum heparin içerir
100 l.U 2.5 ml

G

22

mm

25

Each of the Blood Gas Syringes
bearing the Genject brand has
been designed in a manner
ensuring analysis safety at a
reference product level. Genject
Blood Gas Syringes contain Na,
K, Cl and Ionized Ca balanced
dry lithium heparin. It provides
unique ease and safety for
its user with dry heparin with
ensured electrolyte balance,
specially designed 22G 1” needle sharpened at 5 angles for
artery works and color design
suitable for its concept.
The new generation Genject
dry heparin blood gas syringe
provides its users functional
difference in terms of safety
during and after application
and it also provides the comfort that is the most safest for
the environment and human
health. All blood gas syringes
bearing the Genject brand are
equipped with the latest technology and are manufactured
at the Genject plants with GMP
standards.
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2 Parçalı Şırıngalar
2 Part Syringes
Genject marka tek kullanımlık contasız şırıngalar en son teknoloji ile donatılmış GMP standartlarına sahip Genject
üretim tesislerinde ve CE standartlarına uygun bir şekilde el değmeden üretilmektedir. Genject marka contasız şırıngalar
etilen oksit gaz sterilizasyonu yöntemiyle 5 yıl raf ömrüne sahiptir. % 6 eğimli Luer uç sayesinde sentrik veya eksantrik gövde seçenekleriyle non-toksik ve pirojensizdir. Genject marka contasız şırıngalar, gövde içerisinde bulunan özel
medical grade slikon sayesinde pistonun hareket kabiliyetini kolaylaştırarak kaliteyi ve kolay kullanımı her zaman ön
planda tutmaktadır.
Genject brand disposable syringes without rubber are manufactured without being touched in accordance with CE standards at
Genject production facilities with GMP standards equipped with
the latest technology. Genject brand syringes without rubber have
5 year shelf lives with ethylene oxide gas sterilization. With the
Luer adaptor that has a slope of 6% and centric or eccentric barrel options, it is non toxic and pyrogen free. The Genject brand
syringes without rubber facilitate the motion of the piston with
the specially designed medical grade silicon, and always prioritizes
quality and ease of use.
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Gövde:

Polipropilen (medical grade)

Piston:

Polietilen (medical grade)

Blister film:

Medical grade (şeffaf film)

Blister kağit: Etilen oksit gaz sterilizasyonu için
		
özel tasarlanmış medical kağıt
İğne ucu:

Dikişsiz AISI 316 kalite paslanmaz çelik.

Barkod

ml

8699931751604

2

21

G

mm
38

8699931751611

2

22

38

8699931751628

2

23

32

8699931751635

5

18

38

8699931751642

5

20

38

8699931751659

5

21

38

8699931751666

5

22

38

8699931751673

5

23

32

8699931751697

10

18

38

8699931751703

10

21

38

8699931751710

10

22

38

8699931751727

10

23

32

3 Parçalı Şırıngalar
3 Part Syringes
Barkod

ml

G

mm

8699931753004

2

20

38

8699931753011

2

21

38

8699931753028

2

22

38

8699931753035

2

23

32

8699931753042

5

20

38

8699931753059

5

21

38

8699931753066

5

22

38

8699931753073

10

23

32

8699931753097

10

18

38

8699931753103

10

20

38

8699931753110

10

21

38

8699931753127

10

22

38

8699931753134

20

23

8699317531158

20

18

8699931753165

20

20

38

8699931753172

20

21

38

8699931753189

20

22

38

Genject marka tek kullanımlık contalı şırıngalar en son
teknoloji ile donatılmış GMP standartlarına sahip Genject
üretim tesislerinde ve CE standartlarına uygun bir şekilde
el değmeden üretilmektedir.Genject marka contalı şırıngalar etilen oksit gaz sterilizasyonu yöntemiyle 5 yıl raf
ömrüne sahiptir. %6 eğimli luer uç sayesinde sentrik veya
eksantrik gövde seçenekleriyle non-toksik ve pirojensizdir.
Genject marka contalı şırıngalar, gövde içerisinde bulunan özel tasarlanmış medical slikon yağı sayesinde pistonun hareket kabiliyetini kolaylaştırarak kaliteyi her zaman
ön planda tutmaktadır.
Gövde :

Polipropilen (medical grade)

32

Piston :

Polietilen (medical grade)

38

Conta :

Lateks free

Blister Film :

Medical grade (şeffaf film)

Blister Kağıt : Etilen oksit gaz sterilizasyonu için
		
özel tasarlanmış medical kağıt
İğne Ucu :

Dikişsiz AISI 316 kalite paslanmaz çelik.

Genject brand disposable syringes rubber are manufactured without being touched in accordance with CE standards at Genject production facilities with GMP standards equipped with the latest technology. Genject brand syringes rubber have 5 year shelf lives with
ethylene oxide gas sterilization. With the Luer adaptor that has a slope of 6% and centric or eccentric barrel options, it is non toxic and
pyrogen free. The Genject brand syringes without rubber facilitate the motion of the piston with the specially designed medical grade
silicon, and always prioritizes quality and ease of use.
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Aşı Şırıngaları
Vaccination Syringes

Barkod

ml

G

mm

8699931757019

2

25

25

8699931757026

2

25

16

Veteriner Şırıngaları
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Veterinary Syringes
Barkod

ml

8699931756005

2

21

G

mm
16

8699931756012

5

21

16

8699931756029

10

18

38

8699931756036

20

18

38

8699931756043

50

18

38

Dental Şırıngalar
Dental Syringes
Genject marka dental şırıngalar, siz değerli diş hekimlerimizin rahat ve güvenli kullanımını sağlamak amacıyla
üretilmiştir. Özel tasarım dental kullanımına uygun 27G 40mm ve 27G 50mm iğne
seçenekleriyle birlikte sunulmaktadır.
Yine siz değerli hekimlerimizin kullanım esnasında zorluk yaşamaması adına luer gövde ve luer-lock (kilitlenebilen
sistem) gövde seçenekleriyle 2 farklı model kullanımınıza sunulmuştur. Kilitlenebilen luer-lock modeli sayesinde iğnenin
gövdeden kolay bir şekilde ayrılmasının önüne geçilerek güvenli bir kullanım sağlanmaktadır.
Genject marka dental şırıngaların tercih edilmesinde ki en büyük sebep şüphesiz
iğnesindeki özel tasarımdır.

Barkod

ml

8699931754308

2

27

G

mm
40

8699931754315

2

27

50

The Genject brand dental syringes have been produced for comfortable
and safe use by esteemed dentists. In production, it is presented with
the specially designed 40mm and 27g 50mm needle options suitable for
dental use.
The two barrel options of luer barrel and luer lock barrel have been
presented again for the purpose of preventing doctors from experiencing
difficulties. With the lockable luer-lock model ease of use is ensured by
preventing the needle separating from the barrel.
The greatest reason for Genject brand dental syringes being preferred is
undoubtedly the special design of its needle.
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50 ml Şırıngalar
50 ml Syringes

Genject marka 50 ml tek kullanımlık contalı şırıngalar en son teknoloji ile donatılmış GMP standartlarına sahip
Genject üretim tesislerinde ve CE standartlarına uygun bir şekilde el değmeden üretilmektedir. Genject marka 50ml
contalı şırıngalar etilen oksit gaz sterilizasyonu yöntemiyle 5 yıl raf ömrüne sahiptir. %6 Eğimli luer uç sayesinde sentrik
veya eksantrik gövde seçenekleriyle non-toksik ve pirojensizdir. Genject marka 50 ml contalı şırıngalar, gövde içerisinde
bulunan özel medical grade slikon yağı sayesinde pistonun hareket kabiliyetini kolaylaştırarak kaliteyi her zaman ön planda tutmaktadır.
Genject® brand 50ml disposable syringes rubber are manufactured without being touched in accordance with CE standards at
Genject® production facilities with GMP standards equipped with the latest technology. Genject® brand 50ml syringes rubber have 5
year shelf lives with ethylene oxide gas sterilization. With the Luer adaptor that has a slope of 6% and centric or eccentric barrel options, it is non toxic and pyrogen free. The Genject® brand syringes without rubber facilitate the motion of the piston with the specially
designed medical grade silicon, and always prioritizes quality and ease of use.
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Barkod

ml

8699931754018

50

18

G

mm
38

8699931754025

50

20

38

8699931754032

50

21

8699931758009

50

38
KATATER ŞIRINGA

Sertifikalar
Certificates
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KALİTE POLİTİKASI
Firmamız; oluşturduğu güvenin ve bu güvenin simgesi haline gelmiş olan markamız kalitesinin,
sürekliliğini sağlamayı ilke edinmiştir.
Kalite yönetim sistemi ile ulusal ve uluslararası platformlarda “sürekli gelişmeyi ve büyümeyi” hedeflemektedir.
Firmamız;
Tüm Yasal Şartlara Uymayı,
Müşteri Memnuniyetini,
Sürekli Gelişimi,
Verimliliği Artırmayı,
Devamlı Eğitimi,
Üründe Kaliteyi,
Kalite Sisteminin Sürekli Gözden Geçirilmesiyle Etkinliğinin Sürdürülmesini,
Tüm Çalışanların Katılımını,
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Politika Olarak Belirlemiştir.

QUALITY POLICY
Our company has adopted as a principle the continuity of the confidence it has built and quality, which has
become the icon of this confidence.
With the quality management system, it aims to constantly grow and develop in the national and international arena
Our company has designated
Compliance with all Legal Conditions,
Customer Satisfaction,
Constant Development,
Efficiency Increasing,
Constant Training,
Pout Quality,
Maintaining Efficiency through the Constant Review of the Quality Management System as policy.
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