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14
YEARS
NATUREL 

HASTANE VE MEDİKAL GRUBU 

DERMO KOZMETİK GRUBU 

GIDA  TAKVİYE GRUBU

BEBEK GRUBU  

14 yıldır başarıdan 
başarıya 

ÜRETİM -İMALAT LOJİSTİK LABRATUVAR MÜŞTERI İLİŞKİLERİ 

Her personel için 
kolay ve uygun 

iletişim

Son derece 
profesyonel yetkili 
takım çalışmasına 

uygun alt yapı 

Siparişleriniz ve sorSiparişleriniz ve sor-
ularınız için  bilgili 

personel 

Dostça yaklaşım 

Yenilikçi 
araştırma 
Geliştirme 

ve Yeni Ürünler 

Sektöre yönelik etkin
Çözümler 

TTam donanımlı doğru 
ve mükemmel 

sonuçlar 

Modern Analiz Sistem-
leri 

Hızlı

Görüşleriniz hakkında 
test talepleri  

Kalifiye Personel 

Zarif ve Güçlü 
Paketleme

Kaliteli Hammaddeler

Son derece gelişmiş 
otomatik dolum hatları

Nitelikli ve yetkili Nitelikli ve yetkili 
yetişmiş personel  

Merkezi Konumu olan 
otoyol ve analiman 

Modern ve büyük 
depo 

Geniş dağıtım takımı 

2006 yılında Ahmet Altaylar tarafından kurulmuş olan NATUREL MEDİKAL İLAÇ
 ın gerçek sahipleri müşterileri ve çalışan personelidir. 

Geçen 14 yıllık süreç içinde öz sermayesi ile ortalama yıllık %25-%30 büyüme sağlayarak 
bugün Türkiye ‘nin bilinen , kaliteli ve güvenilir ürün yelpazesine sahip önemli 

firmalarından biri haline gelmiştir. 

 Ana kalemi sıvı kimyasallar olmak üzere farklı sektörlerde ortalamada 350 ye yakın
ürün gamına sahip yerli üretici sınıfında otomatik dolum makine parkurları ve Biyosidal, ürün gamına sahip yerli üretici sınıfında otomatik dolum makine parkurları ve Biyosidal, Kozmetik, 

Gıda ve Medikal izinlerine sahip ender firmalar arasındadır. 

Her sektörden müşteri grubu ve üretim potansiyeli ile yurtiçi ve yurtdışı müşterileri için, çözüm 
ortaklı yeniliği seven net bir firmadır. 

NATUSOL , BETADIX , DINOBABY , DR ZX  , FULTOUCH , QUARTZ markalarının dışında 
Fason (OEM) hizmetide vermekde olup piyasadaki bilinirliğini korumaktadır. 

 
Üretimlerine bağlı, ISO 9001 , ISO13485 , ISO22716 , HELLAL , FREESALES , GMP , FÜretimlerine bağlı, ISO 9001 , ISO13485 , ISO22716 , HELLAL , FREESALES , GMP , FDA ,  

BİYOSİDAL, Sağlık Bakanlığı ve KOZMETİK  ve GIDA belgeleri vardır. 
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1 2

HASTANE
ve MEDİKAL 

GRUBU
 

Antiseptik Solüsyon olup , çeşitleri %10  Spray ve  
Damlalıklı ambalajla sunulmaktadır. 

Aktif madde Povidon İyodin , sınıfı insan hijyeni ile ilgili 
biyosidal ürün olarak adlandırılır. 

Hijyenik ve Cerrahi el Temizliğinde ameliyat sahasının 
hazırlanmasında cilt ve yara temizliğinde, jinekolojik ve
doğum yardımcı tedbirlerinde ilk yardımcıdıdoğum yardımcı tedbirlerinde ilk yardımcıdır. 
Islak kompresler , yıkamalar için seyreltik veya derişik şekli ile 
kullanılır.

Antiseptik Solüsyon olup , %7.5 povidon iyodin 
içermektedir. 
Biyosidal ürün olarak adlandırılır. 

1000ml ambalajla sunulmaktadır. 

El dezenfeksiyonunda kullanılan sıvı dezenfektan maddedir.
Parfümsüz, renksiz, parlak ve şeffaftır.
Mikroorganizmaları inhibe eden alkol bazlı dezenfektandır.
Parfümsüz ve renksiz olması sebebiyle elde ya da yüzeylerde 
koku-renk bırakmaz.
Dezenfekte sonrası ellerden uzaklaşır, yapışkanlık bırakmaz.
Cilt pH’ına uygunduCilt pH’ına uygundur.

Ürün içinde  %2 klorheksidin glukonat , isopropil alkol içerir.
Cildi tahrişi önlemek amacıyla yumuşatıcı ve lavanta esansı vardır. 
1000 ml ve 100 ml ambalaj ile sunulur. 
Cilt PH’ına uygundur. 

Köpük yoğunluğu0.090±1gr/cm3 
Bir basımdaki köpük ağırlığı yaklaşık 0.6 gr 
Bir basımdaki köpük hacmi yaklaşık 10 cm3 
pH değeri:5.5-5.8 aralığında 
Zararlı ve toksik madde içermez,
Geniş antibakteriyel etkili 
Hoş kokulu parfüm içeriHoş kokulu parfüm içerir.

BETADIX- %10 

BETADIX- %7,5

Alkol Bazlı El Dezenfektanları 

Klorheksidin El Dezenfektanları 

Köpük Dezenfektan El Sabunu  

%3 (a/h) hidrojen peroksit içerir.

100 ml ve 1000 ml ambalajlarda sunulur. 
 

Oksijenli Su 
%3
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Yoğun Bakım Hasta Temizlik Kitleri 

Yoğun bakım hasta temizlik kitlerimiz yatan hastaların temizlik ihtiyaçlarına uygun olarak dizayn edilmiştir. 
Cild pH ına uyumlu ve kullanımı kolaydır. 

Vücut temizleme  süngeri yatan hasta da temizlik ihtiyacını karşılamak üzere dizayn edilmiştir. tüm 
vücutta kullanılabilir. Tek kullanımlıkdır.  Aloa Vera içerir ve nemlendirir, cildi korur. Su ile kendiliğinden 
köpüren yapısı vardır.  

Saç Yıkama Bonesi saç temizliği için idealdir. Su ile kendiliğinden köpürür. 

Perine BölgesiPerine Bölgesi Temizleme Havluları,  genital bölgelerde temizlik için ideal olup, cildi temizler , nemlendirir ve 
pişik ihtimallerine karşı koruyucu bariyer oluşumunu sağlar. 

Ultrason & EKG Jel

3 4

Medikal ultrasyon ve EKG cihazları için üretilmiştir.
Net iletkenlik ve görüntü sağlar, kolayca temizlenir.
Kokusuzdur. 

Hipoalerjeniktir, cildi tahriş etmez yağ ve 
yağlı madde içermez. Formaldehyt ve tuz 
içermez. 
VVakum altında üretilmiştir. Toksit tesiri yoktur.

 
 

Ağız Bakım Seti 
Yoğun bakım ve yatarak tedavi gören hastaların ağız bakımında
kullanılır. Set 20 adet swap sünger çubuk , antibakteriyel  solüsyon ve
nemlendirici jelden oluşur. İçerdiği antibakteriyel özellikler sayesinde 
ağız içerisinde oluşacak mikroorganizmaların temizlenmesi 
ve dezenfeksiyonunu sağlar.

Termo Jel  

Sıcak ve soğuk kompres için kullanılır.
Ebatlarında kutul olarak sunulur.
13X26 cm 
13X13 cm 
26X35 cm 
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Katı ve Sıvı Vazelin

Gümüş Nitrat Kalemi 
ve Çubuğu 

5 6

*Nıhon Kohden ve diğer EEG cihazlarında problemsiz kullanılır
*EEG kayıtlarında artefaks yapması söz konusu değildir
*Elektroda zarar vermez
*Elektrod temizliği için ayrıca malzeme kullanılmasına gerek yoktur,
kullanımdan sonra suda kolayca çözülür.
*Diğer ithal EEG pastalarına oranla çok ekonomiktir
*Alerjik madde içermez ,ciltte tahriş yapmaz*Alerjik madde içermez ,ciltte tahriş yapmaz

250 ve 400 gr ambalajlarda sunulur. 

EGG Pastası 

Formaldehitin % 37-40’lık çözelti 
Renksiz ve keskin kokuludur. 
Formalin hastanelerde dezenfektan olarak, 
ayrıca biyolojik numunelerin saklanmasında kullanılır.

%10 ve %37 çeşitleri ile 1000 ml lik ambalajlarda sunulur. 

Formaldehit  
Homojen ve safdır. Partikül içermez 
1 kg‘lık şeklinde ambalajlanmıştır. Kayganlaştırıcı özelliği vardır,
Petroleum jelly içerir. Yoğunluğu 600C de en az 0,820-0,825 ‘dır.    
Erime Noktası 45-50 0C arasındadır. Koku ve tadı yoktur.
İndirgen maddesi yoktur. 

% 75 gümüş nitrat ve % 25 potasyum nitrat içermektedir..
Kalem 10 cm uzunluktadır.  Çubuk ise 15 cm uzunlukdadır. 
Kanamayı durdurucu özelliktedir.
Sivil tedavisindede kullanılmaktadır.
Ele zarar vermeyecek şekilde koruyucu ambalaj içerisinde gelir.
Kalem şeklinde ve plastik koruyucu kabı bulunmaktadır.

Laboratuvarlarda, deney ve testlerde,
kimyasal maddelerin seyreltilmesinde 
saf su olarak kullanılır.

pH 5-7 dir. İletkenliği 0-1µs/cm dir 

1000ml, 5000ml 20lt lik  ambalajda sunulur. 

Distille Su Gliserin 
Gliserin,diğer adı "gliserol" de olan sıvı halde bulunan 
polar organik bir üründür. Hafifçe tatlı, zehirleyici olmayan bir sıvıdır. 
Su ile karışır; asetonda çözünür.

Nemlendirici, yağlayıcı olarak kullanılır. 
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