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1976’dan beri
Cerrahi iplikte kalite ve güven üretiyoruz...



Katsan Cerrahi İplikleri

Değerlerimiz

Hizmetlerimiz

Ürün Çeşitlerimiz

Kalite Politikamız ve Serti�kalarımız

Türkiye’nin önde gelen cerrahi iplik üreticisi onlan Katsan Cerrahi İplikleri, 1976 yılında faaliyetine katgüt üreticisi olarak başladı. Katsan, gerek 
insan sağlığında, gerek veterinerlik alanında kullanılan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir...

Hammaddeden bitmiş ürüne kadar olan sürecin her aşamasında, değişen pazar talebi ve müşteri ihtiyaçlarına göre esnek ve sürekli gelişen 
detaylara önem veriyoruz...

Katsan bir çok �rmaya fason üretim hizmeti vermektedir. Böylece işçilik ve yatırım maliyetleri olmadan müşterilerimiz kendi markalarına sahip 
olabilirler...

Katsan, uzun yılların getirmiş olduğu tecrübelerine dayanarak emilebilir ve emilemeyen cerrahi iplik üretir...

Üretim Kapasitemiz

Şirket Büyümesi

Yeşil Üretim ve Sürdürülebilirlik

Üretim alanımızı otomasyon ve yatırımlar ile destekleyrek, yıllık 14.000.000 üretim kapasitemize; üretim sürecimizin doğruluğunu ve hızını 
kontrol altında tutup sistematik kontroller yaparak ulaşıyoruz. Öte yandan bu sistemleri, hammadde alımı ve stok depolama süreçlerinde de 
kullanıyor, bitmiş ürünlerimizi tüm dünyadaki tüketicilerimize en sağlıklı şekilde ulaştırmak ve üretim kapasitemizi arttırmak için en etkin 
şekilde çalışıyoruz.

1976 yılından bu yana, iyi düşünülmüş stratejiler sayesinde ürün çeşitliliğimizi arttırıp, ürünlerimizin değişik kullanım alanları ile birlikte farklı 
ameliyat türlerinde kullanmak için uygun hale getirerek önemli bir büyüme oranına ulaştık.

Katsan insan hakları ve çevre bilinci konusunda ileri görüşlü bir politikaya sahiptir. Üretimimizde yenilikçi ve çevre dostu teknolojiler kullanıyor; 
çeyreyi, ekonomiyi ve toplumumuzu önemsiyoruz. Her türlü atığımızı geri dönüştürüyor, geri dönüşüm farkındalığını arttırabilmek adına 
eğitimler alıyor, o�slerimizde ve üretimimizde bu konuya azami özen gösteriyoruz.

Katsan, kalite açısından sürekli bir iyileşme politikası benimsemiştir. Ürünlerimizi ulusal ve uluslararası standartlara uygun üreterek; yasal 
şartları ve müşteri isteklerini yerine getirerek ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini sağlıyoruz...



Katsan Cerrahi İplikleri
Türkiye’nin önde gelen 
cerrahi iplik üreticisi onlan 
Katsan Cerrahi İplikleri, 1976 
yılında faaliyetine katgüt 
üreticisi olarak başladı. 
Katsan, gerek insan 
sağlığında, gerek veterinerlik 
alanında kullanılan geniş bir 

ürün yelpazesine sahiptir. 
Yüksek kaliteli ürünlerimiz 
sayesinde alanında en çok 
rağbet gören üreticilerden 
biriyiz.

Misyonumuz? 
Katsan olarak en büyük 
sorumluluğumuz, etik 
değerlerimizi ve çevremizi 
koruyarak; ürünlerimizi kullanan 
hastaların yaşam kalitesini, ürün 
kullanımı sonrasında en sağlıklı 
şekilde devam ettirmelerini 
sağlamak; doktorlarımızın ve 
müşterilerimizin taleplerini en 
doğru şekilde karşılamaktır.

Vizyonumuz? 
Dünya standartlarında kaliteli 
ürünler üreterek, son teknolojileri 
takip ederek, daha büyük Pazar 
payına sahip olmak için 
çalışıyoruz.

Bunu nasıl yapıyoruz? 
Şirketimizin başarısını, alanında 
uzman ve dinamik çalışanlarıyla 
müşterilerimize yaratıcı çözümler 
sunmamıza bağlıyoruz.

42 +
YILLIK TECRÜBE

20 +
YURTİÇİ DİSTRİBÜTÖR

5000 +
ÜRÜN ÇEŞİDİ

30 +
ÜLKEDE SATIŞ

ihracat yaptığımız ülkeler



Değerlerimiz

Global Marketteki Başarımız

Fabrikamızda üretilen her ürün, uzun ve titiz bir 
çalışmanın sonucudur. Pazar araştırmaları, AR&GE 
çalışmaları ve satış sonrası hizmetlerimiz ile uluslarası 
standartlara uygun, maksimum güvenilirlik 
seviyesindeki ürünlerimizi her geçen gün dünyanın bir 
çok ülkesinde sunma fırsatı buluyoruz.

Katsan ekibi, 21. Yüzyıl’a uygun olarak
sağlık sektörünü geliştirebilmek adına
her gün özenle çalışmalarını sürdürmektedir.

ESNEKLİK
Üretim planımızı müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak 

düzenleriz.
                                      

ZAMANINDA TESLİMAT
Sipariş yönetim sistemimizi kullanarak en acil teslimatlarımız 

için bile zamanında teslim garantisi veriyoruz.

                           KİŞİYE ÖZEL ÜRETİM
Cerrah ve hastaların gereksinimlerini karşılayabilmek adına en 

etkin çözüm önerilerini sunuyoruz. 

KALİTE
En kaliteli hammmadde ve yenilikçi teknolojiler kullanarak 

cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere dünya standartlarında 
çeşitli cerrahi malzemeler üretiyoruz.

DAĞITIM AĞI
Alanının lider tedarikçilerinden biri olan Katsan, Amerika, 

Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarında aktif 
bir şekilde dağtım alanını genişletmeye devam etmektedir.



OEM & OBL Üretimi
Katsan, bir çok şirkete fason üretim hizmeti vermektedir. Bu 
sayede müşterilerimiz Katsan tecrübesiyle, işletme, işçilik 
ve yatırım maliyetleri olmadan kendi markalarını 
hedef pazarlarına sunma imkanı buluyorlar.

Montaj ve Paketleme
Katsan, tasarım aşamasından başlayarak Kalite Kontrol Birimleri 

denetiminde, medikal ürünlerin temiz oda şartlarında üretilmesi, 
montajlanması, birleştirilmesi hizmetlerini sunmaktadır.

Etilen Oksit Sterilizasyonu
Tüm testleri Katsan tarafından, CE yönetmeliğine uygun şekilde 
yapılmış, en ileri teknoloji makineler ile, üreticilere ve hastanelere etilen 
oksit sterilizasyonu hizmeti veriyoruz.

Hizmetlerimiz



Ürün Çeşitlerimiz
Poliglikolik Asit
Katsan PGA sütürleri Poliglikolik Asitten oluşmuş sentetik, emilebilir, steril cerrahi 
sütürlerdir. Örgülü sütürler kaplama maddesi ile kaplanmıştır. Kaplamalı 
sütürlerin kaplama malzemesi Kalsiyum Stearat ve Polikaprolakton karışımından 
oluşmaktadır.

Poli [glikolid (%90) - ko - laktid (%10)]
Katsan PGLA sütürleri %90 Poliglikolik Asit ve %10 L- Laktik Asitten sentezlenen bir 
kopolimerden oluşmuş sentetik, emilebilir, steril, multi�lament cerrahi sütürlerdir. 

Örgülü sütürler kaplama maddesi ile kaplanmıştır. Kaplamalı sütürlerin kaplama 
malzemesi Kalsiyum Stearat , Poliglikolik Asit ( %30) – L-Laktik Asit (%70) 

karışımından oluşmaktadır.

Poli [glikolid (%90) - ko - laktid (%10)] Rapid
Katsan PGLA RAPID sütürleri %90 Poliglikolik Asit ve %10 L- Laktik Asitten 

sentezlenen bir kopolimerden oluşmuş sentetik, emilebilir, steril cerrahi sütürlerdir. 
Örgülü sütürler kaplama maddesi ile kaplanmıştır. Kaplamalı sütürlerin kaplama 

malzemesi Kalsiyum Stearat, Poliglikolik Asit ( %30) – L-Laktik Asit (%70) karışımından 
oluşmaktadır. Katsan PGLA RAPID sütürler Gamma ışınlama tekniği ile steril edilir.

Polidioksanon
Katsan PDO sütürleri Polidioksanon’dan oluşmuş sentetik, emilebilir, steril cerrahi 

sütürlerdir.

Poliamid
Katsan PA sütürleri , absorbe olmayan, Poliamid 6,6 ve 6 olarak bilinen alifatik 

polimer zincirlerden oluşan sentetik, mono�lament, steril ipliktir. Görünürlüğü 
arttırabilmek için mavi veya siyah renklendirilmişlerdir.

Poliglikolik Asit Rapid
Katsan PGA RAPID sütürler Poliglikolik Asitten oluşmuş sentetik, emilebilir, steril 
cerrahi sütürlerdir. Örgülü sütürler kaplama maddesi ile kaplanmıştır. Kaplamalı 
sütürlerin kaplama malzemesi Kalsiyum Stearat ve Polikaprolakton karışımından 
oluşmaktadır.

Poli [glikolid (%75) - ko - kaprolakton (%25)]
Katsan PGCL sütürleri Poliglikolik Asit ve Kaprolakton’dan  oluşmuş sentetik, 
emilebilir, steril cerrahi sütürlerdir.

Polipropilen
Katsan PP sütürleri USP 10/0 - USP 2 aralığında, 10 cm’den 150 cm’ye kadar çeşitli 
uzunluklarda, paslanmaz çelik iğneli veya iğnesiz olarak üretilirler.

İpek
Katsan İPEK sütürleri �broin organik proteinlerinden elde edilen emilemeyen steril 
cerrahi ipliklerdir. Bu organik proteinler Bombycidae familyasının evcilleştirilmiş 
Bombyx mori türü ipek böceğinden elde edilir. Örgülü Katsan İPEK sütürleri ipek 
ipliklerin yapısında doğal olarak bulunan yağ ve viskoz yapıların temizlenmesi için 
işleme tabi tutulmuştur. Katsan İPEK cerrahi sütürler siyah renktedir ve para�n mumu 
veya silikon ile kaplanmıştır.

ALCAMIDE®

ALCADINONE®

ALCALACTINE® RAPID

ALCALACTINE®

ALCASORB®

ALCASORB® RAPID

ALCALACTONE®

ALCALENE®

ALCASILK®



Katsan, hammaddeden bitmiş ürüne kadar olan tüm süreçlerini kaliteden 
ödün vermeden pazara sunmaktadır ve sürekli bir kalite iyileştirme politikası 

benimsemiştir. Satış öncesi ve sonrasında müşterilerimizden gelen geri 
bildirimlere dayanarak, yasal şartlarıda göz önünde bulundurarak, 

müşterilerimizin gereksinimlerine etkin bir şekilde cevap veriyoruz.

2600 m2 alan üzerine kurulmuş, İzmir, 
Çiğli’deki fabrikamızda, alanında uzman 

çalışanlarımız ile birlikte ISO sınıf 8 
şartlarını sağlayan temiz odalarda dünya 

standartlarında üretim yapıyoruz. ISO 
13485 ve CE sertifikalarımız ile kalitemizi 

tastikliyor ve garanti ediyoruz.

Kalite Garantisi...

Kalite Politikamız ve Serti�kalarımız



Üretim alanımıza yüksek maliyetli yapılan yatırımlar, otomasyon sistemlerinin 
etkin kullanımı ve üretim, satin alma, bitmiş ürün depolama süreçlerinin 
sistematik kontrolleri neticesinde yıllık 14.000.000 adet üretim kapasitesine 
ulaşan Katsan, her geçen yıl kontrollü olarak üretim kapasitesini arttırmaya 
devam ediyor.

Yıllık Üretim Kapasitesi
14.000.000 adet

Üretilen İplik Uzunluğu
15.000 km

Haftalık Kapasite
(Tek vardiya)
± 200.000 adet / hafta

Haftalık Kapasite 
(Çift vardiya)
± 400.000 adet / hafta

8h

16h

Üretim Kapasitemiz



Katsan ekibi olarak cerrahi iplik üretimini nihai ürüne ulaşıncaya kadar 
kompleks bir süreç olarak ele alıyoruz.  

Ürünlerimizi genel cerrahi, jinekoloji, ortopedik ameliyatlar, üroloji, kalp 
damar ameliyatları, diş ameliyatları, plastik cerrahi gibi sayısız alanda 

kullanılmak üzere geliştiriyoruz.

Ameliyatlarda kullanılan sarf malzemelerle ilgili AR&GE 
departmanımız yeni projeler üzerinde çalışıp yeni ürünler 
geliştirmeye devam etmektedir.

Üretim Kapasitemiz



1976’daki kuruluşumuzdan bu 
yana, iyi düşünülmüş stratejiler, 

farklı özelliklere sahip çeşitli ürün 
yelpazesi ve değişik kullanım 

alanları için uygun hale getirilmiş 
ürünleri ile Katsan yükselen bir 

büyüme grafiği çizmiştir.

Özellikle son sekiz yılda atağa 
kalkan Katsan, ekibinin her 

üyesinin titiz çalışmaları 
sonucunda 39,08% büyüme oranı 

gerçekleştirmiştir.

Hedefimiz, kaliteden ödün 
vermeden müşteri ve ürün 

potansiyelimizi etkin bir şekilde 
kullanarak her yıl büyümeye 

devam etmektir.

Şirket Büyümesi

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



Gelişmiş insan hakları ve çevre koruma alanındaki politikalarıyla, yenilikçi ve çevre dostu teknolojiler kullanarak; küresel ve 
yerel çevre, ekonomi ve toplum üzerindeki oluşabilecek olumsuz etkileri en aza indirgemeye çalışıyoruz.

Geri dönüşüm politikamız:

1. Atık üretimini en aza indirmek
2. Katsan çalışanları arasında atık yönetimi kunusunda iş ahlakı geliştirmek, mümkün olduğu kadar geri dönüşüme katkı 
sağlamak.
3. Çevre koruma konusunda ilkeleri olan tedarikçilerle iş birliği yapmak.

Yeşil Üretim ve Sürdürülebilirlik

KATSAN’IN ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÇALIŞANLARIYLA BAŞLAR



KATSAN YILLARDIR
DÜNYANIN VE TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN FUARLARINDA

KONGRELERİNDE VE KONFERANSLARINDA YER ALMAKTADIR

MEDICA
DÜSELDORF

ARAB HEALTH
DUBAİ

EXPOMED
EUROASIA
İSTANBUL LVIV

DOĞU AVRUPA
DENTAL

İMPLANTASYON
KONGRESİ

KÜÇÜK HAYVAN VE
VETERİNER HEKİMLERİ

DERNEĞİ ULUSLARARASİ
SÜREKLİ EĞİTİM

KONGRESİ

 ÇUKUROVA
GASTRO-İNTESTİNAL

CERRAHİ HASTALIKLARI 
KONGRESİ

KENYA
CERRAHİ DERNEĞİ

KONFERANSI TÜRK CERRAHİ
VE AMELİYATHANE

HEMŞİRELİĞİ
KONGRESİ

İZMİR
DİŞ HEKİMLERİ ODASI

ULUSLARARASI
BİLİMSEL

KONGRE VE SERGİSİ

ÇUKUROVA
PELVİK TABAN
HASTALIKLARI 

MULTİDİSIPLİNER
YAKLAŞIMLAR
SEMPOZYUMU

İDEX İSTANBUL
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI

EKİPMANLARI
FUARI

ROMMEDICA
ROMANYA

MEDICEAST
AFRİKA

ZDRAVOOKHRANENIYE
MOSKOVA



“Cerrahi iplikte, kalite ve güven üretiyoruz”



KATSAN KATGÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AOSB 10041 Sk. No:22 Ciğli, İzmir TÜRKİYE
Tel: + 90.232.486 09 10 - 486 11 85 - 486 01 31 • Fax: +90.232.486 33 79

www.katsanas.com

info@katsanas.com
export@katsanas.com

BİZE ULAŞIN

WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN

BİZİ TAKİP EDİN

CERRAHi SÜTÜRLER



KATSAN TÜM DÜNYAYA DAĞITIM YAPMAK 
AMACIYLA HIZ VE SERVIS AÇISINDAN AVANTAJLI 

BIR KONUMDA BULUNMAKTADIR.

İzmir’de 4 liman, 1 RO-RO limanı ve bir havalimanı bulunmaktadır. Bu sayede tır, uçak ve 
gemi taşımacılığı açısından en uygun çözümleri sunabiliyoruz.

TÜRKİYE

Cerrahi Sütürler


