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ArAr--GeGe şşirketiirketi
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KurucuKurucu
Dr. Thomas Dr. Thomas SilierSilier,,

İİlalaçç endendüüstrisi istrisi iççin klinik arain klinik araşşttıırma rma 
PasteurPasteur--MMéérieuxrieux ((AventisAventis PasteurPasteur))
AAşışı ArAr--GeGe, Pazarlama ve Sat, Pazarlama ve Satışış
Proje YProje Yöönetiminetimi
Program YProgram Yöönetiminetimi
İşİş GeliGelişştirmetirme

““SalubrisSalubris GroupGroup”” iiççerisinde yer alan erisinde yer alan şşirketler:irketler:
SalubrisSalubris IncInc.; .; SalubrisSalubris A.A.ŞŞ.; .; SalubrisSalubris TechnicaTechnica

www.salubrisinc.com



Hedefler
TTüüm insanlm insanlığıığın yararn yararıı iiççin, yeni, ileri in, yeni, ileri 
teknolojiye dayanan, kullanteknolojiye dayanan, kullanıımmıı kolay, hkolay, hıızlzlıı
sonusonuçç veren tanveren tanıı araaraççlarlarıı üüretmekretmek
BazBazıı tantanıı araaraççlarlarıında dnda düünya lideri olmaknya lideri olmak
ÖÖncelikle kendi Arncelikle kendi Ar--GeGe ve gelive gelişşme me 
kaynaklarkaynaklarıınnıı yaratan kârlyaratan kârlıı bir organizasyon bir organizasyon 
haline gelmekhaline gelmek



Salubris A.Ş.
2003 Y2003 Yııllıında nda İİstanbulstanbul’’da da 
kuruldukuruldu
İİstanbul Kstanbul Küçüüçükyalkyalıı’’da da 
üüretim yeri. Hem klasik hem retim yeri. Hem klasik hem 
de Tde TİİBO tarafBO tarafıından ndan 
geligelişştirilen orijinal patentli tirilen orijinal patentli 
üürrüünleri nleri üüretiyor. retiyor. 
T.C. SaT.C. Sağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı üüretim retim 
yeri ruhsatyeri ruhsatıı; ISO9001; ISO9001--2000, 2000, 
TSE, CE, FDA belgeleriTSE, CE, FDA belgeleri
25 deneyimli 25 deneyimli ççalalışışanan
200200’ü’ü aaşşkkıın n üürrüün n ççeeşşidiidi



Salubris Technica
OrjinalOrjinal laboratuvarlaboratuvar aygaygııtlartlarıı
LaboratuvardaLaboratuvarda araaraşşttıırmayrmayıı
kolaylakolaylaşşttıırmak irmak iççin her aygin her aygııtta tta 
pratik pratik çöçözzüümlermler
Yeni tanYeni tanıı sistemleri gelisistemleri gelişştirmek tirmek 
iiççin Arin Ar--GeGe projeleriprojeleri



Ürünler
KullanKullanııma Hazma Hazıır Mikrobiyolojik r Mikrobiyolojik 
KKüültltüür r BesiyerleriBesiyerleri:: Enfeksiyon Enfeksiyon 
hastalhastalııklarklarıınnıın tann tanııssıı iiççin hastalin hastalıık k 
etkenlerinin etkenlerinin üüretilmesi, tanretilmesi, tanıımlanmasmlanmasıı ve ve 
antibiyotiklere duyarlantibiyotiklere duyarlııllııklarklarıınnıın n 
saptanmassaptanmasıında kullannda kullanııllııyoryor
OrjinalOrjinal, patentli , patentli besiyerleribesiyerleri::
BacitBacit--A:A: BoBoğğaz az ssüürrüüntntüü öörneklerinde Arneklerinde A--
Grubu Beta Grubu Beta HemolitikHemolitik Streptokok Streptokok 
varlvarlığıığınnıı 48 saat yerine 24 saatte sapt48 saat yerine 24 saatte saptııyoryor
QuiColorQuiColor:: Antibiyotiklere duyarlAntibiyotiklere duyarlııllıık k 
((antibiyogramantibiyogram) sonu) sonuççlarlarıınnıı 24 saat yerine 24 saat yerine 
4 saatte veriyor. 4 saatte veriyor. 



HeliCheckHeliCheck: : Mide Mide üülseri lseri 
oluoluşşturan turan HelicobacterHelicobacter pyloripylori’’ninnin
biyopsi biyopsi öörneklerinde saptanmasrneklerinde saptanmasıı
iiççin hin hıızlzlıı üüreazreaz testi. (Pazardaki testi. (Pazardaki 
en hen hıızlzlıı formformüül).l).
GGııda da kontrolukontrolu iiççin in öözel zel 
besiyerleribesiyerleri::
SalmonellaSalmonella SpecificSpecific MediumMedium



TTüüberkberküüloz Tanloz Tanııssıı
MycoProSafeMycoProSafe:: Klinik Klinik öörnekleri rnekleri 
mikroskopla inceleme ve kmikroskopla inceleme ve küültltüüre re 
hazhazıırlama irlama iççin in öörnek irnek işşleme kiti. Baleme kiti. Başşta ta 
Fransa olmak Fransa olmak üüzere zere ççeeşşitli itli üülekelerelekelere ihraihraçç
ediliyor. ediliyor. 
TK TK MediumMedium:: DDüünyada en gelinyada en gelişşmimişş hhıızlzlıı
ttüüberkberküüloz kloz küültltüür sistemir sistemi
LLööwensteinwenstein--JensenJensen:: KKıırrıılmaz, lmaz, 
polikarbonatpolikarbonat ttüüpte klasik tpte klasik tüüberkberküüloz loz 
besiyeribesiyeri
AntiAnti--tbtb kit:kit: AntitAntitüüberkberküülozloz ilailaççlara lara 
duyarlduyarlııllıık belirlemek ik belirlemek iççin hazin hazıır kit r kit 
MycoSpaceMycoSpace:: 120 t120 tüür r mikobakteriyimikobakteriyi
birbirinden aybirbirinden ayıırt edebilen molekrt edebilen moleküüler tanler tanıı
sistemisistemi



Başarı Öyküleri
TK kTK küültltüür sisteminin klinik dor sisteminin klinik doğğrulamasrulamasıı iiççin in uluslarasuluslarasıı ççok merkezli bir ok merkezli bir 
ççalalışışma ima iççin in FoundationFoundation forfor InnovativeInnovative New New DiagnosticsDiagnostics’’denden alalıınan destek nan destek 

Press Release July 2004
FIND to invest in visual TB 
test from SALUBRIS that 
cuts culture time in half

http://www.finddiagnostics.org/index.htm
http://www.finddiagnostics.org/contact/default.htm


TK Besiyeri Dünya Sağlık Örgütü Tarafından 
Hazırlanan Tüberküloz Tanı Raporunda Yer Almıştır





TK sistemi Eurowards Türkiye Yarışmasında 
Birincilik Ödülü Kazanmıştır



TK sistemi Medicines Sans Frontiers
tarafından hazırlanan raporda da yer almıştır





TK Kültür Sistemi Gelişme Öngörüsü
Sistem TSistem Tüürkiyerkiye’’de halen 10 de halen 10 
hastanede kullanhastanede kullanıılmaktalmakta
DDüünya Sanya Sağğllıık k ÖÖrgrgüüttüü raporuna raporuna 
ggööre re ddüüyadakiyadaki ttüüberkberküüloz kloz küültltüür r 
pazarpazarıı yyıılda 15Milyon test lda 15Milyon test 
İİyi bir tanyi bir tanııttıım ve m ve üüretim retim 
tesislerinin gelitesislerinin gelişştirilmesi ile 3 ytirilmesi ile 3 yııl l 
iiççerisinde bu pazarerisinde bu pazarıın %20n %20’’si si 
alalıınabilir.nabilir.
Bu durumda 3 yBu durumda 3 yııl il iççerisinde elde erisinde elde 
edilecek toplam kâredilecek toplam kârıın 16 milyon $ n 16 milyon $ 
olmasolmasıı bekleniyor.bekleniyor.



Türkiye’de Biyoteknolojinin
Gelişmesi için
En az alt yapEn az alt yapıı yatyatıırrıımmıı ile en ile en ççok getiri ok getiri 
sasağğlayan ve endlayan ve endüüstri dallarstri dallarıı arasarasıında en hnda en hıızlzlıı
geligelişşen en biyoteknolojininbiyoteknolojinin, finans kurulu, finans kuruluşşlarlarıı
taraftarafıından ndan ööneminin anlaneminin anlaşışılmaslmasıı ve bu alana ve bu alana 
yatyatıırrıım yapm yapıılmaslmasıı
AraAraşşttıırma kurulurma kuruluşşlarlarıı ile endile endüüstrinin istrinin işşbirlibirliğğii
Biyoloji, elektronik, bilgisayar programcBiyoloji, elektronik, bilgisayar programcııllığıığı, , 
mekanik, organik kimya gibi farklmekanik, organik kimya gibi farklıı alanlarda alanlarda 
uzmanlauzmanlaşşmmışış şşirketlerin bir araya gelmesiirketlerin bir araya gelmesi
TaklitTaklitççilikten kailikten kaççıınma, Arnma, Ar--GeGe ile orijinal ile orijinal üürrüün n 
geligelişştirmetirme
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