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GTİP Tanımı 

2207.20.19 
Ex 001 - Alkolik mukavemete sahip, hacimce % 70'e eşit veya daha fazla 

olan, insan tüketimine uygun olmayan etil alkol 

2934.99.34 Nükleik asitler ve tuzları 

3808.94.19 
Ex 001 - Sadece ev temizlik uygulamalarında doğrudan kullanım için 

ambalajlardaki diğer dezenfektanlar 

3808.94.29 
Ex 001 - % 70 etil alkole dayalı antiseptik jel, nemlendiriciler, kıvam 

arttırıcı ve pH düzenleyici içeren, el hijyeni için uygun olanlar 

3926.20.00 Ex 001 - Plastik koruyucu giysi ve aksesuarlar 

 Ex 002 - Koruyucu eldivenler, plastik 

3926.90.40 Laboratuvar veya eczane ürünleri 

3926.90.90 
Ex 001 - Bağlantı çubuğunu kullanıcının kafasına takmak için uygun, 

bireysel koruma maskesi için plastik klips 

 Ex 002 - Plastik burun klipsi, bireysel koruma maskesi için uygun 

 Ex 003 - Koruyucu plastik maskeler 

 Ex 004 - Tıbbi prosedürler sırasında hastaları konumlandırmak için 

kullanılan bantlı kayışlar, entegre kol koruyucuları ve baş desteği, vücut 

kayışları, kaldırma levhaları, yüz maskeleri ile köpük plastik yastıklar 

 Ex 005 - Ameliyathanelerde steril alanı korumak için kullanılan tipte steril 

tek kullanımlık perdeler ve plastik kapaklar 

 Ex 006 - Polistiren plastiklerden yapılmış steril dekantörler, aseptik 

ürünleri veya ilaçları steril torbalara, şişelere veya cam kaplara veya bu 

kaplardan aktarmak için kullanılan 

 Ex 007 - Cerrahi prosedürler sırasında kılavuz telleri tutmak için klipsli 

kalıplanmış plastik kaplar 

 Ex 008 - Plastik cerrahi ürünler 

4015.11.00 Ameliyat için 

4015.19.00 -- Diğerler 

5601.22.99 Diğerleri 

6210.10.00 
Ex 001 - Sahte kumaştan yapılmış, emprenye edilmiş, kaplanmamış, 

kaplanmış veya lamine edilmiş, kumaşlı koruyucu kıyafetler 

 
6210.20.00 

Ex 001 - Emprenye edilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş kumaşlardan, 

plastik veya diğer malzemelerden veya lastikli kumaşlardan yapılmış erkek 

koruyucu kılıfları, ceketleri ve benzeri eşyaları 

 
6210.30.00 

Ex 001 - Emprenye edilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş kumaşlardan, 

plastik veya diğer malzemelerden veya lastikli kumaşlardan yapılmış kadın 

koruyucu pelerinleri ve benzeri ürünler 

 
6210.40.00 

Ex 001 - Emprenye edilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş kumaşlardan, 

plastik veya diğer malzemelerden veya kauçuklu kumaşlardan yapılmış 

diğer erkek giysileri 
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6210.50.00 

Ex 001 - Emprenye edilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş kumaşlardan, 

plastik veya diğer malzemelerden veya lastikli kumaşlardan yapılmış diğer 

kadın giysileri 

 
6307.90.10 

Ex 001 - Koruyucu maskeler, cerrahi maskeler, koruyucu kapaklar, tek 

kullanımlık kılıflar, tek kullanımlık hastane gereçleri, ayak koruyucuları, 

sahte kumaştan 

6307.90.90 
Ex 001 - Anında, endotermik kimyasal reaksiyondan oluşan soğuk 

kompresler, ani, harici tekstil kaplama ile kombine 

 Ex 002 - Göz kompresleri, her biri cırt cırtlı veya silikonsuz, silika veya jel 

boncuklarla doldurulmuş bir kumaş kılıftan 

 Ex 003 - Tek kullanımlık yüz maskeleri, kumaştan yapılmış 

 Ex 004 - Her biri kalp, daire veya kadran şeklinde çıkarılabilir kumaş 

kılıflı tekstil jel pedleri 

 Ex 005 - Tek kullanımlık tekstil malzemesinin sıcak ambalajı (ekzotermik 

kimyasal reaksiyon) 

 Ex 006 - Pamuktan laparotomi süngerleri 

 Ex 007 - Tekstil malzemeden yapılmış, kanca ve halka bağlayıcılı veya 

merdiven kilitli emniyet veya hasta koruma kayışları 

 Ex 008 - Tekstil tek basınç manşet kılıfı 

 Ex 009 - Kare veya dikdörtgen boyutlarda pamuktan dokunmuş gazlı bez 

süngerler 

 Ex 010 - Her biri kalp, daire veya kadran şeklinde çıkarılabilir kumaş 

kılıflı tekstil jel pedleri 

6505.00.22 Suni ve sentetik elyaf 

7326.20.00 
Ex 001 - Burun klipsi ve demir veya çelik metal klipsler, bireysel koruma 

maskesi için uygun olanlarr 

9004.90.20 Güvenlik gözlükleri 

9004.90.90 Ex 001 - Güvenlik siperlikleri 

9018.39.22 Arteriyel embolektomi için (vinil klorür) kateterler 

9018.39.23 Termodilüsyon için poli (vinil klorür) kateterler 

9018.39.24 
Poliüretan veya etilen-tetrafloroetilen (ETFE) kopolimerinin periferik 

intravenöz kateterleri 

9018.39.91 
İğne, kelebek fiksasyon tabanı, konektörlü ve fişli plastik borudan oluşan 

arteriyovenöz fistül için makale 

9018.39.99 
Ex 001 - Laringeal tüp, plastik, rutin anestezik veya cerrahi prosedürler 

için uygun, spontan ve / veya kontrollü ventilasyonlu 

9018.90.10 Kan nakli veya intravenöz infüzyon için 

9019.20.10 Oksijen tedavisi 

9019.20.30 Solunum resüsitasyonu 

9019.20.40 Otomatik solunum maskeleri (çelik akciğerler) 
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9020.00.10 Gaz maskeleri 

9020.00.90 Diğerleri 

9025.11.10 Klinik termometreler 

 


