
    



Çapa Grubunun bir kuruluflu olan ORSA ORTOPED‹ SANAY‹ 1976 y›l›ndan beri, T›bbi Kor-
seler-Ortopedik Cihazlar-Felç Yürüme Cihazlar›-Rehabilitasyon Malzemeleri-Protez ve Ortezler dal›n-
da üretim yapmaktad›r. Orsa'n›n Türkiye genelinde 580 sat›fl noktas› bulunmakta, üretilen malzemeler
yurtd›fl›nda 35 ayr› ülkede sat›lmaktad›r. Üretiminin büyük k›sm›n› yurtd›fl›na gönderen firmam›z sek-
töründe dünyan›n en büyükleri aras›na girmifltir. 

“Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim” slogan›yla yola ç›kan firmam›z bu slogan› kalite politikas›n›n teme-
line yerlefltirmifltir. Hasta insanlara hizmet sundu¤umuzu hiçbir zaman unutmamak, üretimlerimizi her
zaman hastalar›n yerine kendimizi koyarak kalite kontrolünden geçirmek ve bu bilinci tüm personeli-
mize afl›lamak firmam›z›n baflar›s›n›n en büyük etkenlerindendir. Dünyada aran›lan marka olmam›z›
sa¤layan di¤er önemli etkenlerde; e¤itime önem vermek, nitelikli personel kullanmak, Ar-Ge'nin öne-
mini kavramak, kaliteyi hayat felsefesi olarak benimsemektir.

Ürünlerimizin muadillerinden en büyük üstünlü¤ü; Ürünlerimizde kullan›lan hammaddelerin
testlerinin ISO 10993 standartlar›na göre Akredite kurulufllarca yap›lm›fl olmas›, Avrupa'da yap›lm›fl
Klinik Araflt›rma sonuçlar›n›n bulunmas› ve gene Avrupa'da Akredite laboratuarlarca yap›lm›fl Mikro
klima test sonuçlar›n›n olmas›d›r. Ürünlerimizin zehirsizli¤i, klinik yeterlili¤i, vücuda tak›ld›¤›nda za-
rar verecek kadar terleme ve ›s› art›fl› yapmad›¤› belgelerle gösterilmektedir. Tabidir ki bu duruma
2001 y›l›ndan beri yapt›¤›m›z çal›flmalarla gelinmifltir. Testlerde uygun ç›kmayan malzemelerimizde
olmufl bunlar en k›sa sürede daha uygun materyallerle de¤ifltirilerek bugünkü uygun hale gelinmifltir.
Klinik araflt›rmalar s›ras›nda baz› ürünler üzerinde 20-25 defa de¤ifliklikler yap›lm›fl ve ideale ulaflana
kadar klinik araflt›rmalar devam etmifltir ve hala da devam etmektedir.
fiu an geldi¤imiz noktaya gelince; Doktor ORSA markal› ürünü hastaya tavsiye etti¤inde bu ürünün vü-
cuda toksikolojik etkisi var m›d›r? Alerji yapar m›? Yeterli tedavi de¤erli¤ine ve standard›na sahip mi-
dir? Mikroklimal uygunsuzlu¤u var m›d›r? diye düflünmez.

Firmam›zda 2002 y›l›ndan beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sitemi belgesi mevcut olup 2010 y›-
l›nda ISO 13485 belgesini Türkiye'de ilk alan da firmam›z olmufltur. Ürünlerimizi Avrupa Birli¤i Ül-
kelerine gönderdi¤imiz için 2001 y›l›ndan beri CE iflaretini ürünlerimize koymaktay›z. Firmam›z›n
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi mevcuttur. Üretti¤imiz ürünlerinin hammaddelerinin zarars›zl›¤›-
na dair test raporlar›m›z, mikroklimal, kompresyon vb. test belgelerimiz bulunmaktad›r. Branfl›nda yu-
kar›da say›lan belgelerin tümünde ilk olma ve halen birço¤unda da ilk ve tek olma özelli¤i olan ORSA
kalite ve kalite belgeleri konusunda sektörünün öncüsü olmaktan gurur duymaktad›r.
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