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Sasan Sağlık Malzemeleri, Şubat 1982 tarihinde kurulmuş olup, temsil ettiği; BAXTER, W.L.GORE ve B.BRAUN gibi firmalarının açık kalp damar cerrahisi ve diyaliz ürünlerinin satışına 

başlamıştır. 

Sasan, 1996 yılından itibaren CE ve ISO 13485 sertifikası ile toplam 2.500 m2'lik 100.000 Class ve yaklaşık 200 m2'lik 10.000 Class temiz odalarda hemodiyaliz AV setleri, aferez 

setleri, açık kalp cerrahisinde kullanılan tüp setleri, uzatma ve basınç setleri gibi birçok tek kullanımlık malzeme üretmektedir. Özellikle extrüzyon, otomatik tüp kesme, yapıştırma, 

paketleme, sterilizasyon ve laboratuvar işlemleri otomatik/yarı otomatik ve manuel şekilde kendi bünyesinde yapılmaktadır.

Sasan kendi ürettiği ürünler yanında açık kalp damar cerrahisinde kullanılan oksijenatörlerin, kanüllerin ve periferel bazı ürünlerin ithalatını ve satışını yapmaktadır.

Sasan ürünleri birçok Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmektedir. Bunun yanında Sasan ürettiği ftalatsız hortumlar, yarı mamüller ve ETO sterilizasyon ile birçok yurtiçi firmaya da 

hizmet vermektedir.

MİSYONUMUZ

1982 yılında sadece medikal malzeme satışı ile başlamış olduğumuz iş hayatımıza,  sürekli iyileştirme ve geliştirme düşüncesiyle bugün;  her ölçüde PVC tüp,  hemodiyaliz tedavisinde 

kullanılan arter/ven setleri,  açık kalp ameliyatında kullanılan her türlü setin üretimi, paketlenmesi, sterilizasyonu gibi aşamaların tamamını tesisimiz bünyesinde kaliteden ödün 

vermeden Class 100.000 ve Class 10.000 temiz odalarda, ISO 13485 ve CE standartları ile Sağlık Bakanlığı direktiflerine uygun bir şekilde yaparak yurt içi ve yurtdışı müşterilerimize, 

çalışanlarımıza, ülkemize kaynak ve değer yaratan örnek bir kuruluş olmak var oluş nedenimizdir.

VİZYONUMUZ

Çağın gerektirdiği teknoloji ve standartları takip ederek bulunduğumuz sektörde hem iç hem dış piyasada öncü bir firma olmak.

 Hedeflerimiz;

-Teknolojik yatırımlar ile Ar-Ge projeleri yapmak

-Geliştirilen Ar-Ge projeleri ile ihtiyacımız olan malzemeleri üretmek

-Üretim maliyetlerini düşürmek

-Satışlarımızı hem iç pazarda hem dış pazarda arttırmak

SASAN Medical Disposable Products was established in 1982 to sell medical products of BAXTER, W.L.GORE & B.BRAUN for open heart surgery and the treatment of hemodialysis. 

SASAN had started to products like hemodialysis AV lines, Apheresis sets, extracorporeal tubing sets, cardioplegia sets, extension & pressure lines… etc since 1996 with CE & ISO13485 

certificates in 2.500 m2 100.000 Class and in appr. 200 m2 10.000 Class Cleanrooms. Eextrusion, injection, automated tube cutting, sealing, packing sterilization and laboratuary tests 

are made automated /semi-automated and manually inhouse.

SASAN products are exported to many European countries and to many Middle East countries.Besides that SASAN supports Turkish companies by supplying raw materials such as PVC 

Tube, Phatalete Free Tube, semi-finished products and ETO sterilization.

OUR MISSION

In 1982 we have started our business life with only sales of medical products, today with the idea of continuous improvement and development we produce  all sizes of PVC tubes, 

arter/ven sets are used to treatment of  hemodialysis, all kinds of sets used for open heart surgery and familiar sets, packaging, sterilization and by the end of 2013 including injection are 

made in our production facility without sacrificing quality by applying standards of  Class 100.000 clean room, ISO 13485 and CE in accordance with the directives of the Ministry of 

Health. We have this vision within the framework of our customers, our employees, our country source and create value instance be an affiliate ourselves MISSION we have acquired.

OUR VISION

By following latest tecnologies and standards to be a pionner company in local and global market. 

Our Objectives;

- To make new R&D projects with new tecnological investments

- To produce needed components by developed R&D projects

- To decrease production costs

- To increase the sales in local & global market
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Uyarı: Sadece işaretli kısımlar arası pompa kanalına yerleştirilmelidir.

Uyarı: Geçiş bölümlerinin iç çapı değişkendir, bu nedenle geçiş 
bölümleri herhangi bir yere bağlanmamalıdır.          

Sasan Tapered Tubing'in her bir parçasının pompa başı ve geçiş 
bölümleri, yukarıdaki şemada gösterildiği gibi kırmızı bantla 
işaretlenmiştir.

ÜRÜN İLE İLGİLİ ÖNEMLİ UYARILAR

- Sasan Tapered Tubing, arter, suction ve vent pompa başları için farklı 
uzunluklarda, çaplarda ve duvar kalınlıklarında çeşitleri mevcuttur.  

- Sasan Tapered Tubing sadece pompa başında kullanılmak üzere 
özel granülden üretilmiştir.

- Roller pump kullanımında silikon tüpe göre daha az parçalanma; 
daha fazla pompa başı dayanıklılığı ve güvenilirliği sağlar. 

ÖZELLİKLERİ:

-Konnektörlerden kaynaklanan hataları ve riskleri (sızıntı, kopma) 
ortadan kaldırır (Bu sayede özellikle pulsatil akış sırasında daha 
fazla hasta güvenliği sağlar).

- Daha düşük RPM dönüşüne imkan verdiğinden daha az pompa       
başı ve tüp aşınmasını sağlar.                

- Sasan Tapered Tubing sürekli pompa testini başarıyla geçmiştir. 

- Hemolizi Azaltır

SASAN TAPERED TUBING BÜYÜK VE KÜÇÜK ÇAPLAR ARASINDA 
KONNEKTÖR KULLANMADAN SADECE ARTER, SUCTION VE VENT 
HATLARI İÇİN ÖZEL ÜRETİLMİŞTİR            

Yapılan araştırmalarda sürekli pompalama yapıldıktan sonra 
Tapered Tubing teknolojili setlerde konnektörlü setlere oranla kanda  
%35'lik daha az hasar olduğu görülmüştür.    

- Daha hassas kan teması sağladığından daha az hemoliz oluşur.

- Bu yeni hattın diğer tüpler ile aynı direnç, esneklik ve dayanıklılık 
özelliklerine sahip olduğu, kan uyumluluğu sağladığı ve tüm 
standartları karşıladığı bilinmektedir.

* İhtiyaç halinde yukarıdaki uzunluklar değiştirilebilir.
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SASAN TAPERED TUBING IS PRODUCED ONLY FOR ARTERIAL,              
SUCTION AND VENT LINES WITHOUT USING CONNECTORS 
BETWEEN LARGE AND SMALL DIAMETERS                                    

FEATURES:

- Reduces Hemolysis

- Provides less hemolysis due to more sensitive blood contact.

- It provides less spallation and more pump head endurance and 
reliability compared to silicone tubing in roller pump usage.

- Sasan Tapered Tubing is available in various lengths, diameters 
and wall thicknesses for artery, suction and vent pump heads.

- Sasan Tapered Tubing is produced from special granules for use 
only at the pump head.

- It minimizes pump head and tube abrasion as it allows for lower      
RPM.

Pump head and transition sections in each part of Sasan Tapered           
Tubing are marked with red.                   

- Sasan Tapered Tubing has successfully passed a continuous 
pumping test.

Warning: Only the part between red marks should be placed in the  
pump raceway.

Warning: The inner diameter of the transition sections is variable, 
so the transition sections cannot be connected to any components.

IMPORTANT WARNINGS ABOUT THE PRODUCT

- This line has the same resistance, flexibility and durability 
properties as other tubes and ensures blood compatibility and 
meets all standards.

As a result of researches, after continuous pumping 35% less 
damage in blood was detected in Tapered Tubing technology sets 
compared to sets with connector.

-Eliminates connector faults and risks (Thus providing greater 
patient safety during pulsatile flow).

*Lengths can be changed to meet customer needs.
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