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1994 yılında Ilgaz markası altında faaliyete başlayan Ongun Tekstil, sağlık sektörünün gazlı bez
ihtiyacını ,10.000 m2 kapalı üretim alanına sahip Kastamonu’daki fabrikasında karşılamaktadır.
Ongun Tekstil, CE 2195 ve EN ISO 13485: 2016 kalite belgelerine sahip entegre tesislerinde,
% 100 pamuk ipliğinden gazlı bez ve türevlerinin üretimini yapmaktadır.
Ongun Tekstil; Hidrofil Gazlı Bez, Hidrofil Gaz Kompres, Hidrofil Sargı Bezi, Batın Kompres,
Pamuklu Ped, Tıbbi Ortopedik Alçılı Sargı, Tıbbi Ortopedik Alçı Pamuğu, Elastik Bandaj, Fındık
Tampon ve Hidrofil Pamuk üretmektedir.
Dünya pazarlarında üretilen gazlı bez çeşitlerinin birçoğunu Türkiye'de de üreten Ongun Tekstil, iç
ve dış pazarlara yönelik geniş ürün yelpazesi ile ülke ekonomisine ciddi katkılarda bulunmayı
amaçlamaktadır.
Kurumsal Değerlerimiz
Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kaliteli Ürünler
Çözüm Üretme
Kolay Ulaşılabilirlik
Inovasyon
Çevreye Saygı
Yasalara Saygı
Müşteri Memnuniyeti
Yasal ve Etik Rekabet

Ongun Tekstil, founded in 1994, meets the gauze needs of health sector under the brand of Ilgaz with
its 10.000 sqm. closed area in Kastamonu.
Ongun Tekstil , in its integrated facilities with CE 2195 and EN ISO 13485: 2016 quality certificates,
manufactures 100% cotton gauze and its derivatives.
Ongun Tekstil manufactures hydrophilic gauze, hydrophilic gauze compress, hydrophilic abdominal
sponge, hydrophilic cotton pad, hydrophilic bandage, plaster of paris, padding bandage, elastic
bandage, round gauze balls and hydrophilic cotton.
Manufacturing most of the gauze types; produced in the world markets in Turkey, Ongun Tekstil aims
to make serious contributions to the country's economy with its wide product range for domestic and
foreign markets.
Our Values and Standards
Quality Products Conforming to National and International Standards
Creating Solutions
Accessibility
Innovation
Respect for the Environment
Respect for the Law
Customer Satisfaction
Legal and Ethical Competition

Hidrofil Gazlı Bez

Batın kompres, gaz kompres ve pamuklu pedin yapımında kullanıldıktan sonra kalp ya da
merkezi dolaşım sistemi ve merkezi sinir sistemi ile doğrudan temas etmeyen operasyonlarda,
kanı tampon etmek, yaralarda pansuman malzemesi ya da salgı emilimi veya baskılanması için
mekanik bariyer olarak kullanılır
Gazlı Bez, %100 pamuk ipliğinden, 90 cm. eninde 100 mt. boyunda üretilir ve iplik aralığı cm²
de 16, 18, 20, 22 teldir. İstenildiği takdirde x-ray iplikli olarak da üretilen hidrofil gazlı bez, beyaz
renktedir. Absorbe gücünün yüksek olmasından dolayı sağlık sektöründe tampon ve gaz
kompres formunda etkin olarak kullanılır

Hydrophilic Gauze

After being used in the production of abdominal sponge and gauze swab, it is used as a
mechanical barrier for tamponade, wound dressing or secretion absorption/suppression in
surgical interventions that do not come into direct contact with the heart or central circulatory
system and central nervous system
Content
Sizes
Physical properties
Product kinds

: %100 cotton yarn
: Width: 90 cm – Length: 100 mt
: White
: 16 – 18- 20 – 22 string options are available

Hidrofil Gaz Kompres

Hasarlı deri ve hasarlı mukoza membran ile temas eden tüm cerrahi operasyonlar sonrası
invazif olmayan işlemlerde öngörülen ameliyat yeri ve yaralarda pansuman malzemesi ya da
salgı emilimi veya baskılanması için mekanik bariyer olarak kullanılır
Gaz Kompres; 5 cm x 5 cm, 7,5 cm x 7,5 cm, 7,5 cm x 15 cm, 10 cm x 10 cm, 8 cm x 18 cm ve
10 cm x 20 cm ölçülerinde ve 4, 8, 12, 16 kat olarak üretilmektedir
Gazlı bezden üretilen gaz kompres, cerrahi katlama yöntemi ile katlandığından yaranın
enfeksiyon kapma riskini minimuma indirir
Nonsteril, steril, x-rayli ve x-raysiz çeşitleri mevcuttur
Nonsteril Gaz kompres ,steril edildikten sonra yetkili sağlık personeli tarafından steril bir pens
ile ya da dezenfekte edilmiş el ile kullanılmalıdır
Gaz kompres ürünü steril ise ; yetkili sağlık personeli tarafından steril bir pens ile ya da
dezenfekte edilmiş el ile kullanılmalıdır

Hydrophilic Gauze Compress

It is used as a dressing material or as a mechanical barrier for secretion absorption or
suppression in surgical sites and wounds prescribed in non-invasive procedures, after all
surgical interventions in contact with damaged skin and damaged mucosa
Folded-in edges of gauze compress will help prevent fraying and minimize the risk of any
infection
Before opening the package, the user should clean their hands thoroughly with soap and water.
If possible, the product should be used with a sterile forceps, if not, only by holding from the
corner and immediately after removing it from its packaging
Sizes
Physical properties
Product kinds

: 5 cm x 5 cm - 7,5 cmx 7,5 cm - 7,5 cm x 15 cm - 10 cm x 10 cm
8 cm x 18 cm - 10 cm x 20 cm
: White
: Sterile, non sterile, with X Ray and, without X Ray
4-8-12-16 layer options are available

Hidrofil Batın Kompres

Kalp ya da merkezi dolaşım sistemi ve merkezi sinir sistemi ile doğrudan temas etmeyen batın
cerrahi operasyonlarında (kolon, mide, vb.) kanı tampon ederek, doku ve organlar arasında
ayırıcı ve yaralarda pansuman malzemesi ya da salgı emilimi veya baskılanması için mekanik
bariyer olarak kullanılır
Batın Kompres; 30 cm x 30 cm, 40 cm x 40 cm, 45 cm x 45 cm ebatlarında ve istenen kat
sayısında üretilmektedir
Nonsteril, steril, x-rayli ve x-raysiz çeşitleri mevcuttur
Nonsteril Batın kompres , steril edildikten sonra yetkili sağlık personeli tarafından steril bir pens
ile ya da dezenfekte edilmiş el ile kullanılmalıdır
Batın kompres steril ise ; yetkili sağlık personeli tarafından steril bir pens ile ya da dezenfekte
edilmiş el ile kullanılmalıdır

Hydrophilic Abdominal Sponge

It is used in abdominal surgical operations (colon, stomach, etc.) by buffering blood, separating
tissues and organs, dressing material in wounds or mechanical barrier for secretion absorption
or suppression
Before opening the package, the user should clean their hands thoroughly with soap and water.
If possible, the product should be used with a sterile forceps, if not, only by holding from the
corner and immediately after removing it from its packaging
It can be produced in different layers
Sizes
Physical properties
Product kinds

: 30 cm x 30 cm - 40 cm x 40 cm - 45 cm x 45 cm
: White
: Sterile, nonsterile, with X Ray and without X Ray

Hidrofil Pamuklu Ped

Hidrofilize edilmiş, yüksek emici güce sahip ve pamuk ipliğinden üretilen gazlı bezin ortasında
hidrofil pamuk koyarak, kenarlarından lifler vermeyecek ve iplik çıkmayacak şekilde
hazırlanan tıbbi sarf malzemedir
Cerrahi operasyonlarda, açık yaralarda, batın ameliyatlarında ve doğumdan sonra pansuman
ped olarak kullanılır
Nonsteril, steril, x-rayli ve x-raysiz çeşitleri mevcuttur
Nonsteril Pamuklu ped , yetkili sağlık personeli tarafından steril bir pens ile ya da dezenfekte
edilmiş el ile kullanılmalıdır
Pamuklu ped steril ise ; Yetkili sağlık personeli tarafından steril bir pens ile ya da dezenfekte
edilmiş el ile kullanılmalıdır

Hydrophilic Cotton Pad

It is a kind of medical consumable supply that is made of gauze produced by hydrophilic, high
absorbing cotton yarn prepared with hydrophilic cotton in the middle the way that fibers and
yarns stays stitched on edges
It is used in surgical operations, open wounds, abdominal surgeries and after the birth as
dressing pad
Before opening the package, the user should clean their hands thoroughly with soap and water.
If possible, the product should be used with a sterile forceps, if not, only by holding from the
corner and immediately after removing it from its packaging
Product kinds

: Sterile, nonsterile, with X Ray and without X Ray

Hidrofil Rulo Sargı Bezi

5 cm,7 cm,10 cm, 15 cm, 20 cm enlerinde ve istenilen uzunlukta üretilmektedir. Sargı bezinin
örgülü kenarları iplik bırakmaz ve bu nedenle kullanıldığı bölgede meydana gelebilecek
enfeksiyon riskini azaltır.

Hydrophilic Gauze Bandage

It ‘s manufactured at widths 5 cm,7 cm, 10 cm, 15 cm and 20 cm , custom lengths can be
made . Yarn is not loosened at knitted edges of gauze bandage, therefore it reduces the risk
of infection where it is used.

Elastik Bandaj

Sıkıştırma ve destek gerektiren hafif yaralanmalarda tamponu tespit etmek, kas
zedelenmelerinde kası iyileşme süresi boyunca mümkün olduğunca sabit tutmak ve kas
hareketini destekleyerek yükü üzerinden almak ve bazen doktorun öngördüğü varis
tedavilerinde kullanılır.
Elastik bandaj ; 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm ve 20 cm enlerinde 1,5 mt-2 mt-2,5 mt-2,7
mt ve 3 mt uzunluklarında üretilebilmektedir.

Elastic Bandage

It is used to fix buffering in minor injuries that require compression and support, to keep the
muscle as stable as possible during the recovery period in muscle injuries and to take the load
off by supporting muscle movement, and sometimes in varicose treatments prescribed by the
doctor.
Elastic bandage; it can be produced in 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm and 20 cm widths and
in 1.5 mt-2 mt-2.5 mt-2.7 mt and 3 mt lengths.

Alçılı Sargı Bezi
%100 pamuk ipliğinden yapılmış hidrofil gazlı bez üzerine ve ortopedik alçıyla işlem yapılarak
üretilmekte olup sertleşme süresi 2-8 dk arasında olmaktadır.
Alçılı sargı bezi ıslatıldığında uygulama esnasında kolayca şekillendirilir.
Alçılı sargı bezi cildin nefes alması, cilt ile alçılı sargı bezi arasında nemli bölge olmaması ve sert
yüzeyin cilde zarar vermemesi için uygulanacak bölgenin tamamına hidrofil pamuk veya benzeri
ürün sarıldıktan sonra uygulanmalıdır.
Kullanım alanları, kırıklarda sabitlemeden dairesel dönüşlerle uygulanan alçılamalar, ortopedik
düzeltmeler, eklem ve kemik düzensizlikleridir
Alçılı sargı bezi; 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm enlerinde ve istenilen uzunluklarda
üretilebilmektedir.
Yalnızca yetkili sağlık personeli tarafından kullanılmalıdır.

Plaster of Paris

Made of 100% cotton yarn – gauze bandage and orthopedic plaster and the time for starting
for hardening takes place between; 2-8 minutes
When plaster bandage is wetted, it is easily shaped during application
Plaster bandage should be applied after wrapping the entire area with a hydrophilic cotton or
similar product so that the skin can breathe, there is no moist area between the skin and the
plaster bandage and the hard surface does not damage the skin
Areas of usage; plastering applied by circular rotations without fixing in fractures, orthopedic
corrections, joint and bone irregularities
It is produced as 5 cm, 7 cm, 10 cm, 15 cm and 20 cm in widths and various lengths
It can be only used by trained and authorised healthcare personnel

Alçı Altı Pamuğu
Alçılı sargı bezinin sarıldığı alandaki tahrişi önlemek amacıyla tasarlanmış olan alçı altı pamuğu
medikal sentetik elyaf malzeme kullanılarak imal edilmiştir.
Sürtünmeyi önler ve sürtünmeye bağlı yara ile tahriş oluşması riskini minimum düzeye indirger.
Kolayca yırtılıp ayrılabildiğinden uyum göstermeye ve uygulama kolaylığına katkıda
bulunmakta olup, alçı pamuğu kullanıldığı durumlarda kırığa alçının ağırlık yapması da
azaltılmış olur.
Alçı altı pamuğu ; 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm enlerinde 1,5 mt - 2,0 mt - 2,5 mt - 2,7 mt
ve 3,0 mt uzunluklarında üretilebilmektedir.

Padding Bandage

Designed to prevent irritation in the area where the plaster bandage is wrapped, padding
bandage is made of medical synthetic fiber material
It prevents friction and minimizes the risk of friction wound and irritation. Since it can be easily
torn and separated, it contributes to adaptability and ease of application. At the same time, the
weight of the plaster on the fracture is reduced when a padding is used
It can be produced in widths of 5 cm, 7.5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, and in 1.5 mt-2 mt-2.5 mt2.7 mt and 3mt lengths

Fındık Tampon

Hasarlı deri ve hasarlı mukoza membran ile temas eden tüm cerrahi operasyonlar sonrası ,
invazif olmayan işlemlerde öngörülen ameliyat yeri ve yaralarda pansuman malzemesi ya da
salgı emilimi veya baskılanması için mekanik bariyer olarak kullanılır
Nonsteril, steril, x-rayli ve x-raysiz çeşitleri mevcuttur
İstenilen ebatlarda üretilebilmektedir
Fındık tampon , yetkili sağlık personeli tarafından steril bir pens ile ya da dezenfekte edilmiş el
ile kullanılmalıdır

Round Gauze Balls

It is used as a dressing material or as a mechanical barrier for secretion absorption or
suppression in surgical sites and wounds prescribed in non-invasive procedures, after all
surgical operations in contact with damaged skin and damaged mucous membrane
Nonsterile, sterile, x-ray and non-x-ray types are available
It can be produced in all sizes
Gauze balls should be used by trained and authorised healthcare personnel with a sterile
forceps or a disinfected hand

Hidrofil Pamuk

%100 saf pamuktan imal edilmiştir.
Steril değildir
Türk kodeksine uygundur
TS 4786 standartlarında imal edilmiştir
1000 gr paketli olarak mevcuttur

Hydrophilic Cotton

Made of 100 % cotton
Non sterile
Complies with Turkish Codex Standards
Manufactured in accordance with TS 4786
1000 Gr package
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