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HOL KISALTMASI HOL ADI 
ÜRÜN/HİZMET ANA 
KATEGORİSİ 

ÜRÜN/HİZMET GRUPLARI 

Z2 ZABEEL 2 Medical Equipment & Devices   

Bir hastalığın teşhisi, önlenmesi, izlenmesi,hafifletilmesi, 
anotomik ya da fizyolojik bir sürecin araştırılması, 
değiştirilmesi hayati fonksiyonların sürekliliğini sağlamak ve 
desteklemek, tıbbi cihazların dezenfeksiyonunu sağlamak 
gibi amaçlara paralel olarak kullanılan cihaz, makina ve 
ekipmanların tümüdür. 

Z6 ZABEEL 6 
Disposables & Consumer 
Goods  

Kullanıldıktan sonra atılan, satın alındıktan sonra tüketilen, 
tek kullanımlık ya da kısa-uzun süreli kullanılan, yarabandı, 
gazlı bez, tıbbı atık kutuları gibi tüketici ürünlerinin tümüdür. 

S1 
SHEIKH 
SAEED 1 

Imaging & Diagnostics 
Bir hastalığın, sağlık sorununun görüntülemesi, teşhis 
edilmesi, tanılanması için kullanılan-üretilen ekip ve/veya 
cihazların tümünü kapsar. 

M 
SHEIKH 
MAKTOOM 

Preventative & Post 
Diagnostic Treatments ( 
Pharma & Supplements)   

Önleyici sağlık hizmetleri (alternatif olarak önleyici tıp, 
koruyucu sağlık hizmetleri / tıp veya profilaksi), hastalık 
tedavisine ve/veya teşhis sonrası  hastalıkların önlenmesine 
karşı  alınan önlemlerdir. 

H7 HALL 7 Healthcare& General Services  
Sağlık alanında genel hizmet veren, hastane,klinik, dernek, 
kuruluş, distrubitor gibi aracı, danışmanlık ya da etkinlik 
firmalarıdır.  

H8 HALL 8 
Healthcare Infrastructure & 
Assets  

Fiziksel tesisler; laboratuvar, eğitim ve diğer destek tesisleri; 
eğitimli personel ve profesyonel eğitim sistemleri; ve 
kaynakları ve uzmanlığı dağıtma mekanizmaları; hastahane 
kurulumu ve alt yapısına ilişik gaz sistemleri, ambulanslar, 
hemşire çağırma sistemleri gibi tesisin ya da hizmetin sağlıklı 
işlev gösterebilmesine hizmet veren ürünlerin tümüdür. 

R 
SHEIKH 
RASHID 

Orthopaedics / Physiotherapy 
/ Rehabilitation 

Ortopedik, fizyoterapik ve rahabilitasyon ürünleri, 
ekipmanlarını ya da ham maddelerini kapsar. 

P PLAZA IT Systems & Solutions  Medikal alanda bilişim ve çözümler sunan firmalar  
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