
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klinik araştırmalar  Tıbbi cihaz şirketleri 
 

• Yerel klinik araştırmalar 

• Çok uluslu klinik araştırmalar 

• Birincil/asıl poliçe veya hasar fazlası poliçeler 

• Çok uluslu klinik araştırmalar için düzenlenen lokal 
poliçeler 

• Klinik araştırma kuruluşları ve etik kurulları için 
genişletilmiş teminat yapısı 

 

 

 
 

 

 Ürün geliştirme araçları 

• Kan ve gaz analiz cihazları 

• Laboratuvar makineleri 

• Farmasötik tablet pres makineleri 

• Yaşam bilimleri şirketleri için üretim sürecinde 
kullanılan diğer ilgili makine ve araçlar

 

• Tıbbi tanı (test) kitleri, MRI cihazları gibi tıbbi görüntüleme 
ekipmanı 

• Sağlık teknolojisi (tıbbi uygulamalar, tıbbi görüntüleme yazılımı) 

• Kullanım alanlarına göre değerlendirilmek üzere implantlar, vidalar ve 

stentler 

• Cerrahi aletler 

• Oftalmik ürünler 

• Protezler 

• Ölçüm ve takip cihazları  

• Tekerlekli sandalye gibi mobilite destekleri 
 

 
Biyoteknoloji ve ilaç şirketleri 
 

• Görüntüleme ilaçları 

• Biyobenzer ürünler 

• Aşılar ve diğer önleyici ilaçlar 

• Jenerik ilaçlar Terapötik ilaçlar 

Diş ürünleri 
 

 Veteriner ürünleri 
• Tıbbi tedavi uygulama amaçlı  

hayvan sağlığı ürünleri 

 

• Kalıp malzemeleri 

• Frezler 

• Diş implantları 

Araştırma ve laboratuvar ortamları    Gıda takviyesi üreticileri 
          

• Yaşam bilimleri şirketleri, hastaneler, üniversiteler veya 
sözleşmeli araştırma kuruluşları için klinik araştırma desteği 

• Analiz laboratuvarları (araştırma ve geliştirmeyi destekleyen) 

• Test laboratuvarları (sağlık hizmeti sağlayıcılarını destekleyen) 

• Tanı hizmetleri 

• Bitkisel ve botanik ürünler 

• Vitaminler 

• Tıbbi gıdalar 

 

 

 

 
Yaşam Bilimleri Şirketleri 

Kimleri sigortalıyoruz 
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