




EOS, dünyaca ünlü İtalyan hijyen ve sağlık şirketi Servizi 
OSPEDALIERI (SO) ve üretim, ihracat, ithalat gibi konularda 
Türkiye’nin öncü medikal fi rması Ertunç Özcan’ın ortak girişimidir. 
EOS hastanelere hijyen hizmetini alışılagelmişin dışında, bütünsel 
bir çözüm yaklaşımıyla sunmak ve bu konudaki standartları 
değiştirmek amacıyla kurulmuştur. 

EOS, Türkiye medikal pazarındaki bilinirliği, uzmanlığı ile hijyen 
alanında dünya çapındaki tücrübesini bir araya getiren ortaklar 
tarafından kurulmuştur. Hastane hijyeni gibi hassas bir konuda 
dünya standartlarını ülkemize sunmayı hedefl emektedir.



Çamaşır Yıkama ve Sterilizasyon alanında İtalya’nın lider fi rması olan Servizi 
OSPEDALIERI(SO) bu alanda uzun yıllardır hizmet vermektedir. Şirket, Omasa 
şirketiyle birleşmesi ile, İtalya’nın önde gelen dış kaynaklı cerrahi alet sağlayıcısı 
olmuştur. Bu sayede sistemsel kiralama alanında da bütünsel bir hizmet 
sağlayabilmektedir. Rakiplerinden en büyük farkı yaptığı teknolojik araştırma ve 
geliştirme çalışmaları neticesinde müşterilerine esnek ve kişiye özel çözümler 
sunabilmektedir.

Servizi Ospedalieri’nin sterilizasyon merkezlerinde üretilen steril setler CE 
Uygunluk Belgesine (CE işareti) sahiptir. Bu sertifi ka, her ürün setinin 93/42/EEC 
Avrupa direktifl erine uygun olarak temel gereksinimleri karşıladığını ve bu ürünlerin 
ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde satışa uygun olduğunu gösterir. CE belgeli bir 
ürün, kullanıcı ve son kullanıcı için garanti ve güvenlik anlamına gelir. 

Teknolojik araştırma ve yenilik Servizi OSPEDALIERI’nin en çok önem verdiği 
özelliklerinden bir tanesidir. 

Servizi Ospedalieri her yıl;

- 40 milyon kg üzerinde hastane tekstili işleme alma
-45.000 ‘den fazla yatak yönetimi
-100.000 cerrahi girişim garantisi
-100’den fazla kamu ve özel hastane, klinik, bakım evlerini de içeren hizmet 
noktası
-120.000 sağlık çalışanına hizmet sağlama
-Tüm İtalya’da 19 sterilizasyon merkezi işletimi
-100.000 paketlenmiş cerrahi alet kiti
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HAKKINDA



1968 yılında kurulan Ertunç Özcan; Avrupa,  Afrika, Orta ve Doğu Asya, 
Türki Cumhuriyetler, Balkanlar ve Arap Yarım Adasında toplamda 28 

ülkeye, 45 yıldır ihracatını gerçekleştirmektedir. 2013 yılında dünyaca ünlü 
bir markayla anlaşma yapan Ertunç Özcan(EO), anahtar teslim hastane 
projeleri ile birlikte, dünya çapında alanlarında lider markaların Türkiye 

distribütörlüğünü yapmaktadır. 

Yenidoğan ürünleri üretimi yapan şirket, aynı zamanda Türkiye’nin ilk 
sterilizasyon ekipmanları üreticisidir. 7 gün 24 saat teknik servis hizmeti 

vermekte ve satış sonrası yedek parça tedariği sağlamaktadır.

12 Aralık 2003 tarihinden bu yana ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2003 
kalite yönetim sistemi sertifi kalarına sahiptir. 
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      HAKKINDA  



Sadece bir tedarikçi değil, aynı zamanda bir ortak
EOS, sağlık kuruluşlarının mükemmelliğe ulaşmasında destekçi 

profesyonel, yenilikçi, güvenilir bir ortaklıktır. Güncel sağlık hizmeti 
standartlarını benimseyen EOS’un en temel özelliği, tedariklerindeki 

hizmet esnekliği ve kişiselleştirmedir. Her ihtiyaç analiz edilir ve 
müşteri ile işbirliği içinde tasarlanır. Devam eden inovasyon sürecini 

desteklemek için her yeni çözüm aktif olarak kullanılır.

HAKKINDA

Servizi Ospedalieri Çamaşır Yıkama Fabrikası, Ferrara/İtalya



EOS, sahip olduğu tecrübe sayesinde; sterilizasyon ve iç lojistik gibi hassas ve önemli 
faaliyetlerinde kapsamlı ve özel bir hizmet sunabilmektedir.
    Maliyet planlaması ve rasyonalizasyon
    Sürekli teknik ve operasyonel denetim
    Güvenlik gerekliliklerine uyum sağlama garantisi 
    Gerçekleştirilen faaliyetlerin ve elde edilen sonuçların izlenebilirliği
    Kendi personelinin değerlendirilmesi

Cerrahi alet, cerrahi tekstil ve hastane tekstilinden, entegre losijtiğe kadar tüm kiralama 
hizmetlerini verebilen ve bu hizmetleri hem bütünsel hem de ayrı ayrı sunabilen EOS, sağlık 
kuruluşları için stratejik bir ortaktır. 
EOS, her bir uzmanlık hizmetini derin bilgisiyle net bir vizyonda birleştirir. Bu, EOS ile 
müşterinin ortak çözüm arayışında bir araya gelmesini; böylece hizmet organzasyonunda 
tasarruf yapılmasını ve daha fazla verimlilik elde edilmesini sağlar. 

Dezenfeksiyon - Sterilizasyon
Cerrahi Tekstil Sterilizasyonu
Cerrahi Alet Sterilizasyonu
Sistemsel Kiralama (Hastane tekstili ve cerrahi alet)
Yıkama (Çamaşır Odası Yönetimi)
Lojistik

EOS’la emin ellerdesiniz.

^
^

^
^

^

Entegre Tedarik

Hizmetlerimiz

^
^

^
^

^
^

^

^
^
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Sterilizasyon hizmetimiz Cerrahi Tekstil ve Cerrahi Alet 
olarak ikiye ayrılmaktadır.
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STERİLİZASYON

Cerrahi tekstil sterilizasyon hizmetinde yalnızca hastane 
profesyonelleri ile birlikte çalışabilen kalifi ye ve eğitimli 
personeller çalıştırılır ve güncel sağlık hizmetleri standartlarına 
uygun olarak yönetilir. Sterilizasyon faaliyetlerinin tek bir 
hizmet sağlayıcı ile merkezileştirilmesi performansı optimize 
eder, verimlilik, kalite ve güvenlik standartlarını yükseltir ; aynı 
zamanda bütçeli bir gider haline gelir.

   Cerrahi tekstilin kabulü ve tanımlanması
   Paketleme
   Sterilizasyon
   Depolama
   Teslim

   Sterilizasyon merkezlerinin işletme yönetimi
   Cerrahi tekstillerin envanterini tutma

EOS, cerrahi ameliyatlarda kullanılan tekstillerin sterilizasyonu ile ilgili tüm prosesi yönetebilir.

Cerrahi tekstillerin sterilizasyonu ve yönetimi

Cerrahi tekstil sterilizasyon hizmetinin aşamaları

^
^

^
^

^
^

^

^
^

CERRAHİ TEKSTİL STERİLİZASYONU



EOS’un yönetiminde olan 

sterilizasyon merkezleri, steril 

paket üretimi için müşterilerin tüm 

gereksinimlerini karşılayabilecek 

şekilde tasarlanır. 

Siena Üniversite Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, Siena/İtalya



Cerrahi alet sterilizasyon hizmeti, güncel sağlık 
hizmetleri standartlarına uygun şekilde, alanında uzman 
kalifi ye ve eğitimli personeller ile birlikte profesyonelce 
yönetilir. Sterilizasyon faaliyetlerinin tek bir hizmet 
sağlayıcı ile merkezileştirilmesi performansı optimize 
ederek verimliliği, kaliteyi, güvenlik standartlarını 
yükseltir ; bütçe yönetimini kolaylaştırır. 

   Cerrahi aletlerin kabulü ve tanımlanması
   Yıkama / Dezenfeksiyon
   Paketleme
   Sterilizasyon
   Depolama
   Teslim

   Sterilizasyon merkezlerinin işletme yönetimi
   Cerrahi aletlerin bakımı ve envanterini tutma

EOS, cerrahi ameliyatlarda kullanılan aletlerin sterilizasyonu ile ilgili tüm prosesi yönetebilir.

Cerrahi aletlerin sterilizasyonu ve yönetimi

Cerrahi alet sterilizasyon hizmetinin aşamaları

^
^

^
^

^
^

^
^

^
^
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CERRAHİ ALET STERİLİZASYONU



EOS, cerrahi ameliyatlarda 

kullanılan aletlerin 

sterilizasyonu ile ilgili tüm 

prosesi yönetir.

Siena Üniversite Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, Siena/İtalya



Tüm üretim ve yönetim süreçlerine ait çalışma protokolleri, kontrol ve izleme sistemlerinin 
tanımı ve setlerin özelleştirilmesi konusunda uzman bir ekiple destek verir. 

EOS, cerrahi aletler ve ameliyathane tekstili için sterilizasyon merkezleri tasarlayan son derece 
uzmanlaşmış teknik bir ekibe sahiptir.
EOS ayrıca aşağıdakilerle de ilgilenir :
    Yapı ve yerleşim tasarımı
    Merkezlerin inşası, ekipman ve mobilya temini
    Kendi kadrosuyla merkez yönetimi
    Personel için özel kurs ve seminerler
    Tüm sterilizasyon faaliyetleri hakkında danışmanlık verebilir.

Sterilizasyon Merkezlerinin Tasarımı, Üretimi ve Yönetimi^
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^
^

^
^

^

Siena Üniversite Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, Siena/İtalya



EOS, cerrahi tekstil, hastane tekstili ve cerrahi aletler konusunda özel bir 
kiralama yöntemi olan sistemsel kiralamayı uygulamaktadır. Bu sistem, 
sterilizasyon hizmeti verdiğimiz hastanelerde, ihtiyaç olduğu taktirde gerekli 
cerrahi tekstil, hastane tekstili ve cerrahi aletlerin tarafımızca kiraya verilmesini 
içerir. Böylece herhangi bir ekipmanın eksikliği yüzünden zincir bozulmamış 
olur ve verdiğimiz hizmetin kalitesi düşmez, ayrıca böyle hassas bir konuda 
kusursuz çözüm üretilmiş oluruz. 

EOS bütünsel çözüm yaklaşımıyla prosesin kalitesi ve sürecin kusursuz 
işlemesi için geliştirilen sistemsel kiralama hizmetini sadece sterilizasyon ve 
çamaşırhane hizmetini verdiği hastanelerde uygulamaktadır.  

SİSTEMSEL KİRALAMA

Hizmet verdiğimiz 
hastanede süreç 

gözlemlenir.

Ekipmanlardaki 
eksikler 

(cerrahi alet, cerrahi 
tekstil veya hastane 

tekstili) ve ihtiyaçlar 
tespit edilir. 

Belirlenen
eksikler sistemsel

kiralama hizmetimiz 
sayesinde tedarik 

edilir.

Süreç tam ve 
kusursuz olarak 

işler hale getirilir.

SİSTEMSEL KİRALAMA

1 2 3 4
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EOS, ameliyathaneler için tekrar kullanılabilen cerrahi tekstil, hastane tekstili ve cerrahi aletlerin 
sterilizasyonunun, güncel sağlık standartlarında uygulanması için tekrar kullanılabilen steril örtülerin 
yönetimi için geliştirilmiş ve test edilmiş bir sistem kullanır. Her cerrahi uzmanlık için özel setlerin 
oluşturulması, yeni geliştirilmiş malzemelerle yapılmış kumaşlar, uzman yardımı (başlangıç, eğitim 
ve danışmanlık) ve tedarik hizmetinin izlenebilirliği (stok kontrol, son kullanma tarihi kontrol, cihaz 
izleme bilgi sistemi) olanaklarını kombine eden bir hizmet sistemidir. 

Sistem, en gelişmiş Avrupa standartlarına uygun (EN 13795) örtü ve önlüklerin kullanımı 
öngörerek, cerrahi ekibe maksimum koruma ve konfor ile yüksek çevresel uyumluluk sağlar. Bu  
sistem, üç katmanlı ve mikrofi ber önlüklerin/kumaşların kullanımını öngörür. 
Cerrahi müdahaleler için kullanılan tekstil materyalleri sıvı geçirmezdir ve azaltılmış partikülleri 
sayesinde nefes alabilen bir yapıya sahiptir. 
Ayrıca fi ziksel özellikleri sayesinde, her sterilizasyon döneminden sonra özelliklerini koruyarak 
tekrar kullanılabilirler. 

Kendine ait yazılım sistemi ve bu sisteme ait barkodlama sayesinde ürün tanımlama ve izlenebilirliği 
sağlanır. Bu sistem, hem cerrahi tekstil ürünlerinin hemde cerrahi aletlerin hangi aşamada olduğunu 
gösterebilir özelliktedir. 



İhtiyaç olduğu taktirde cerrahi 

tekstil, hastane tekstili ve 

cerrahi aletler tarafımızca 

kiraya verilebilir.



Yıkama ve kiralama hizmeti hastanelerin çamaşırhane tesislerinde verilebilir.
Personel bölümlerden yıkanacak tekstili toplar ve temiz tekstili teslim eder. Çamaşır 
odası yönetimi sağlık kuruluşları için ayrıca bir dizi önemli hizmeti de içerir :

   IT sistemi desteğiyle materyallerin giriş-çıkış ve stok kontrolü
   Bütün ürünlerin bölüme göre standart ve maksimum tüketim 
miktarlarının analizleri
müşterinin akış ihtiyacına uyum sağlayabilen lojistik modeller sunulmaktadır.

^
^

YIKAMA - ÇAMAŞIR ODASI YÖNETİMİ
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Yıkama ve kiralama hizmeti 

hastanelerin çamaşırhane 

tesislerinde verilebilir.

Servizi Ospedalieri Çamaşır Yıkama Fabrikası, Ferrara/İtalya



Cerrahi aletlerin tüm 

prosesinin merkezileştirilmesi, 

performansı optimize eder.
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