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B�z K�m�z?

 
MEDCER ULUSLARARASI MEDİKAL BELGELENDİRME A.Ş.

 

MEDCER, 2015 yılında Mehmet Fat�h Örmec� tarafından kurulmuştur.  Ana faal�yet� med�kal f�rmaları ISO 13485 standardı
çerçeves�nde belgelend�rmekt�r. Üçüncü taraf belgelend�rme kuruluşu olarak �ş ortakları �le b�rl�kte  ISO 13485:2016
belgelend�rme faal�yetler�ne devam etmekted�r.

MEDCER ayrıca ISO 13486, 2017/MDR ve 21 CFR 820'ye göre yasal gerekl�l�kler ve kal�te yönet�m s�stemler� �le �lg�l� tekn�k
dokümantasyon �ç�n müşter�lere danışmanlık h�zmet� vermekted�r.

MEDCER’�n tıbb� c�hazlar alanında eğ�t�m h�zmetler� de bulunmaktadır. Müşter�ler�m�z�n CE denet�mler�nde sıklıkla karşılaştığı
konularda eğ�t�mler ver�lmekted�r. 

Tıbb� c�haz üret�c�ler�n�n kl�n�k önces� değerlend�rme kapsamında �ht�yaç duyduğu  b�yomekan�k testler ve b�youyumluluk testler�
de anlaşmalı laboratuvarlarımız aracılığıyla müşter�ler�m�ze sağlanmaktadır. Deneysel test h�zmetler�ne ek olarak sonlu
elemanlar yöntem�yle anal�z h�zmetler� de MEDCER tarafından müşter�ler�ne sağlanmaktadır.

MEDCER ayrıca p�yasaya arz sonrası gözet�m faal�yetler� ve kl�n�k değerlend�rme danışmanlığı �ç�n tıbb� c�haz endüstr�s�nde
h�zmet vermekted�r.

İlet�ş�m B�lg�ler�m�z ve Lokasyonumuz

MEDCER ULUSLARARASI MEDİKAL BELGELENDİRME A.Ş
Yıldırım Kule Mevlana Bulvarı No:221/141 Çankaya/Ankara
Tel. +90 312 436 08 44
Ma�l. �nfo@medcer.com.tr



Kl�n�k AraştırmaL�teratür araştırma Eş değer ürün kl�n�k
tecrübe araştırması

Prekl�n�k Testler Satış
Sonrası

Kl�n�k Tak�p 

Satış Sonrası
Gözet�m

HİZMETLERİMİZ

 www.medcer.com.tr �nfo@medcer.com.tr

İlet�ş�m
Web s�tem�zde bulunan Kl�n�k Talep Formu'nu doldurarak  almak �sted�ğ�n�z

 h�zmet taleb�n� ma�l adres�m�ze �leteb�l�rs�n�z.. 
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L�teratür Araştırma

Uzman ek�b�m�z eş değer ürüne a�t l�teratüre dayalı
kl�n�k ver�ler�n s�stemat�k olarak taranması,
seç�lmes� ve değerlend�r�lmes� üzer�ne çalışmalar
gerçekleşt�r�r.

Eş değer ürüne a�t kl�n�k tecrübe ver�ler� �lg�l� ver�
tabanları kullanılarak uzman ek�b�m�z tarafından
araştırılır ve değerlend�r�l�r.

Eş değer c�haz kl�n�k tecrübe
araştırması
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İlet�ş�m
Web s�tem�zde bulunan Kl�n�k Talep Formu'nu doldurarak  almak �sted�ğ�n�z

 h�zmet taleb�n� ma�l adres�m�ze �leteb�l�rs�n�z.. 
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Prekl�n�k Testler

Kl�n�k önces� testler, tıbb�
c�hazın pazara sunulmadan
önce performans ve güvenl�ğ�n�
bel�rlemek �ç�n yapılır.
 

 
 

Sp�neServ f�rması tarafından prekl�n�k
performans ver�ler� arasında yer alan
mekan�k testler gerçekleşt�r�lmekted�r.

Contact us 

 www.medcer.com.tr �nfo@medcer.com.tr

İlet�ş�m
Web s�tem�zde bulunan Test Talep Formu'nu doldurarak  almak �sted�ğ�n�z

 test h�zmet taleb�n� ma�l adres�m�ze �leteb�l�rs�n�z.. 
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C�haz Kategor�ler� ve Test Tes�sler�

•Acetabular dev�ces, cup and �nsert
•Modular h�p, cone taper �nterface

•H�p stem
•Femoral head

•Total h�p replacement
•Ag�ng

•Spec�f�cat�ons and requ�rements
•Calc�umphosphate or metall�c

coat�ngs

•T�b�al tray and bear�ng / �nsert
•Total knee replacement

•Patella �mplants
•Un�condylar knee prosthes�s

•Ag�ng
•Spec�f�cat�ons and

requ�rements

•Anatom�cal and reverse
shoulder replacement

•Ag�ng
•Spec�f�cat�ons and

requ�rements

•Total ankle-jo�nt replacement
•Total elbow replacement
•Small jo�nt replacement

Kalça İmplantlarıı D�z İmplantları Omuz İmplantları

Further total jo�nt 
replacement
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İlet�ş�m
Web s�tem�zde bulunan Test Talep Formu'nu doldurarak  almak �sted�ğ�n�z

 test h�zmet taleb�n� ma�l adres�m�ze �leteb�l�rs�n�z.. 



Kl�n�k 
Araştırma

Kl�n�k Araştırma Protokolü Hazırlanması 
Kl�n�k Araştırmacı Broşürünün Gözden Geç�r�lmes� ve Ger�
Besleme  
Kl�n�k Araştırma Başvurusunun Yetk�l� Otor�teye Yapılması 
Mevcut Kl�n�k Araştırma Protokolü Göre Çalışmanın
Yürütülmes� ve Raporlanması 

Kl�n�k araştırma adı altında  s�ze ne tür
h�zmetler sunab�l�r�z?
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İlet�ş�m
Web s�tem�zde bulunan Kl�n�k Talep Formu'nu doldurarak  almak �sted�ğ�n�z

 h�zmet taleb�n� ma�l adres�m�ze �leteb�l�rs�n�z.. 



Satış Sonrası Kl�n�k
Tak�p Planı

Satış Sonrası Kl�n�k Tak�p Protokolü
Hazırlanması 
Satış Sonrası Kl�n�k Tak�p Başvurusunun Yetk�l�
Otor�teye Yapılması 
Mevcut Satış Sonrası Kl�n�k Tak�p Protokolüne
Göre Çalışmanın Yürütülmes� ve Raporlanması 

  S�z�n �ç�n ne yapab�l�r�z?

Türk�ye'de her b�r  branş dalında uzman, med�kal ek�b�m�zle PMCF çalışmalarınızı gerçekleşt�reb�l�r�z.
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İlet�ş�m
Web s�tem�zde bulunan Kl�n�k Talep Formu'nu doldurarak  almak �sted�ğ�n�z

 h�zmet taleb�n� ma�l adres�m�ze �leteb�l�rs�n�z.. 
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P�yasaya Arz Sonrası Gözet�m

Satış Sonrası Gözet�m Planının
Hazırlanması 
 Satış Sonrası Gözet�m Raporunun veya
Per�yod�k Güvenl�k Güncelleme Raporunun
Hazırlanması 
Satış Sonrası Gözet�m Faal�yetler�n�n
Yürütülmes� ve Tekn�k Dokümantasyonun
Güncellenmes� 

P�yasaya arz sonrası gözet�m
faal�yetler� h�zmetler�m�z:
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Web s�tem�zde bulunan Kl�n�k Talep Formu'nu doldurarak  almak �sted�ğ�n�z
 h�zmet taleb�n� ma�l adres�m�ze �leteb�l�rs�n�z.. 

İlet�ş�m


