
 

 

T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  

DUYURU 
 

Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı 

İrtibat    :Şb.Md. Dr. Aslıhan Aslan Kaya   E-posta  : aaslankaya@sgk.gov.tr    Telefon:(312) 207 86 18 

Adres     : Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA  

 

  09/05/2012 

 

 

HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ BRANŞINDA 
 KULLANILAN  TIBBİ MALZEME TASLAK POZİTİF LİSTESİ İLE İLGİLİ 

 DUYURU 
 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 
Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığınca Hematoloji ve Onkoloji branşında kullanılan tıbbi 
malzeme  taslak pozitif listesi ekteki tablolarda yer almakta olup; 

Excel formatında düzenlenmiş olan söz konusu listeye, bu grupta malzemesi 
olan firmaların; ürün tanımları olan grubun karşısına Ulusal Bilgi Bankasında onaylı 
ürünlerini duyuru tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde eşlemeleri gerekmektedir. 

1) 10 iş günü içerisinde eşlemelerin Excel formatında CD’ye alınarak, Kurumumuz 
Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığına  yazılı müracaat etmeleri gerekmektedir. 

2) Yanlış eşlemeler Kurumumuzca değerlendirmeye alınmayacaktır.  

3) Hematoloji ve Onkoloji branşında kullanılan tıbbi malzeme pozitif listesinde yer 
almayan ürünler için firmalarca yeni sınıf açılması talebi yazılı olarak alınacak olup, 
27/10/2011 tarihinde yayınlanan duyuru kapsamında yapılacaktır. 

Bilgilerinizi rica ederiz. 
 
 
 

 

 

 

Ek: Liste (3 sayfa) 

 

 

 



HEMATOLOJİ ONKOLOJİ

		HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ BRANŞINDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE

		SUT KODU		MALZEME ALAN GRUPLARI		BARKOD
NOSU		ETİKED ADI		FİRMA TANIMLAYICI
NOSU		GMDN
KODU		SUT EK 8
KODU		SUT EK 9
KODU		TEKLİF FİYATI

				AFEREZ

				Aferez Setleri (Set + Antikoagulan Solusyon + İğne + Transfer torbası)

		HO1000		Fotoferez Seti

		HO1005		Tromboferez Seti

		HO1010		Plazmaferez Seti

		HO1015		Multikomponent Aferez Seti

		HO1020		Eritrosit Seti

		HO1025		Lokoferez Seti (Periferik kök hücre toplama seti, granülosit toplama seti)

		HO1030		Adsorbsiyon Kolonu, Nörolojik

		HO1035		Adsorbsiyon Kolonu, Otoimmün

		HO1040		Adsorbsiyon Tüp Seti

		HO1045		Adsorbtif Sitoferez Kolonu

		HO1050		Adsorbtif Sitoferez Tüp Seti

		HO1055		Aferez Filtresi, Fraksinatör

		HO1060		Aferez Filtresi, Komponent Separatörü

		HO1065		Bilirubin Adsorbsiyon Kolonu

		HO1070		Cascade Filtrasyon Tüp Seti

		HO1075		Double Filtrasyon Tüp Seti

		HO1080		Eritrosit seti

		HO1085		Fotoferez Seti

		HO1090		Granülosit toplama seti

		HO1095		Hemoperfüzyon kolonu

		HO1100		Hemoperfüzyon seti

		HO1105		Hücre Yıkama tüp seti

		HO1110		Ig Adsorbsiyon Kolonu

		HO1115		Ig Adsorbsiyon Tüp Seti

		HO1120		Ig Aferez Filtresi,

		HO1125		İmmün Kompleks Aferez Filtresi,

		HO1130		Kan Saflaştırma Tüp Seti

		HO1135		Karaciğer Destek Seçici Plazma Değişimi (SPD) membranı

		HO1140		Lipid Aferez Filtresi,

		HO1145		Lokoferez seti (Periferik kök hücre toplama seti, Granülosit toplama seti)

		HO1150		Lp(a) Adsorbsiyon Kolonu,

		HO1155		Manyetik hücre seperasyon seti

		HO1160		Multikompoenent aferez seti

		HO1165		Periferik kök hücre toplama seti

		HO1170		Plazmaferez seti

		HO1175		Plazma Değişimi  tüp seti, santrifügal

		HO1180		Plazma Filtresi

		HO1185		Reoferez Fitresi

		HO1190		Seçici Plazma Değişimi (SPD) membranı

		HO1195		Seçici Plazma Değişimi (SPD) Tüp Set

		HO1200		Selektif Hücre Seperasyon Seti

		HO1205		Sepsis Adsorbsiyon Kolonu

		HO1210		Sepsis Adsorbsiyon Tüp Seti

		HO1215		Sepsis Seçici Plazma Değişimi (SPD) membranı

		HO1220		Tromboferez seti

		HO1225		Viral Eradikasyon Aferez Filtresi

				Filtreler

		HO1230		Lökosit Filtresi ( Eritrosit ve tam kan için hasta başı tek ünite )genel sarfa alındı.

		HO1235		Lökosit Filtresi ( Eritrosit ve tam kan için hasta başı iki ünite )genel sarfa alındı.

		HO1240		Lökosit Filtresi ( Eritrosit ve tam kan için Kan bankasında kullanılmak üzere)

		HO1245		Lökosit Filtresi ( Trombosit için Kan bankasında kullanılmak üzere)

		HO1250		Lökosit filtresi ( Trombosit için hasta başı tek ünite ) genel sarfa alındı.

		HO1255		Lökosit filtresi ( Trombosit için hasta başı iki ünite ) genel sarfa alındı.

		HO1260		Lokosit filtresi (inline filtrasyon için)

				TALASEMİ

				Talasemi Sarf Malzemeleri

		HO1265		Desferal Pompası

		HO1270		Talasemi İnfüzyon Seti

				KEMİK İLİGİ

				Kemik İliği Sarf Malzemeleri

		HO1275		Kemik İliği Toplama İğnesi

		HO1280		Kök Hücre Dondurma Torbası

		HO1285		Manyetik Hücre Seperasyon Seti

		HO1290		Kemik iliği biyopsi iğnesi (yakalama ve sıkıştırma özelliği olan)

		HO1295		Kordon kanı toplama ve dondurma kiti *

		HO1300		Kemik iliği transfer torbası

		HO1305		Kemik İliği biopsi iğnesi

		HO1310		Kemik iliği aspirasyon iğnesi

		HO1315		Kemik iliği işleme ve ayırma seti

		HO1320		Kemik iliği dondurma torbası

		HO1325		Kemik iliği transfer torbası

		HO1330		Kemik iliği harvest torbası

		HO1335		Kök Hücre Saflaştırma tüp seti, nakil

		HO1340		Kök Hücre Saflaştırma tüp seti, rejeneratif

		HO1345		Kök hücre toplama ve dondurma kiti

		HO1350		Kordon kanı dondurma torbası *

		HO1355		Şekilli Kan Hücresi Toplama/Deplesyonu tüp seti

		HO1360		Kemik İliği Toplama Seti

				TEK KULLANIMLIK İNFÜZYON POMPALARI

				Tek Kullanımlık İnfüzyon Pompaları ( Normal ve Geniş Volümlü )

		HO1365		Bir günlük pompa

		HO1370		İki günlük pompa

		HO1375		Beş günlük pompa

		HO1380		Yedi günlük pompa

		HO1385		İğnesiz konnektörlü çoklu kemoterapi uygulama pompa seti

		HO1390		Port

		HO1395		Port iğneleri

		HO1400		Uzun süreli kullanım için tünelli ve yarım tünelli katater

		HO1405		Kısa süreli kullanıma uygun santral venöz kataterler

		HO1410		Tam otomatik onkolojik ilaç hazırlama seti

		HO1415		Yarı otomatik onkolojik ilaç hazırlama seti

		HO1420		Torba, post operatif ototransfüzyon seti

		HO1425		Kan ve kan ürünleri yıkama için torba sistemi
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