Laboratuvar Sarf Malzemeleri için Teknik Şartname
5ml serolojik pipet 500 ad/pkt
5 ml hacminde, hücre kültürü çalışmalarında kullanılabilecek steril, tek tek poşetli pipetlerdir.
10 ml serolojik pipet 500 ad/pkt
10 ml hacminde, hücre kültürü çalışmalarında kullanılabilecek steril, tek tek poşetli pipetlerdir.
6 well plate 50 ad/koli
6 kuyucuğu olan, hücre kültürü çalışmalarında kullanılabilecek, steril, poşetli well pleytlerdir.
24 well plate 50 ad/koli
24 kuyucuğu olan, hücre kültürü çalışmalarında kullanılabilecek, steril, poşetli well pleytlerdir.
96 well plate 100 ad/koli
96 kuyucuğu olan, hücre kültürü çalışmalarında kullanılabilecek, steril, poşetli well pleytlerdir.
75cm² Hücre Kültürü Flaskı (100 AD/PK)
Hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun, steril, filtre kapaklı olmalıdır.
175cm², Hücre Kültürü Flaskı (50 AD/PK)
Hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun, steril, filtre kapaklı olmalıdır.
100mm çaplı hücre kültürü için plastik petri (500 adet/ambalaj)
Hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun, steril, plastik petrilerdir.
Steril 15mL santrifüj tüpü
15 ml hacminde santrifüje uygun, steril, kapaklı tüplerdir.
Steril 50mL santrifüj tüpü
50 ml hacminde santrifüje uygun, steril, kapaklı tüplerdir.
Mikrosantrifüj tüpü
2 ml hacminde, Polipropilen malzemeden, otoklava dayanıklı mikrosantrifüj tüpleridir.
Eldiven
S ve M beden lateks içermeyen vinil, pudrasız eldivendir.

Yatay Elektroforez Cihazı Teknik Şartnamesi
1. Sistem 10x 7 cm boyutlarında sample yürütücü tablaya (tray) sahip olmalıdır.
2. Sistem ile birlikte 1 adet 10 x 1.0 mm dişli ve 1 adet 15 1.0 mm dişli tarak verilmelidir.
3. Sisteme farklı hacimlerdeki nükleik asitleri yüklemek için 6.5x7 cm tray ve 0.75-1.0-1.5 mm
aralıklı 10 ve 15 dişli taraklar da adapte edilebilir olmalıdır.

4. Sistem kırmızı ve siyah renkli L şeklinde platin telden yapılmış altın kaplama 2 adet elektrota
sahip olmalıdır. Elektrotlar demonte özellikle olmalı, kolayca çıkarılıp temizlenebilmelidir.
5. Sample yürütücü tablası üzerinde Fluoresans ışıkta görülebilen cetveli olmalıdır.
6. Sample yürütücü tablası UV transparan özellikli olmalıdır.
7. Sistemdams-claw sızıntı önleyici teknolojiye sahip olmalıdır.
8. Sisteme 200 ile 270 ml arasında buffer yüklenebilmelidir.
9. Boyutları (mm) 200x95x85 (W X D x H) olmalıdır.
10. Sistemin ağırlığı 1 kg. olmalıdır.
11. Siste CE belgesine sahip olmalıdır.
12. Sistem 2 yıl garantili olmalıdır.

Agaroz Teknik Şartname

1.
2.
3.
4.
5.
6.

En az 100 gram olmalıdır.
Nükleotid analizine uygun olmalıdır.
DNAaz ve RNAaz içermemelidir. (Free)
Düşük sıcaklıkta eriyen (Low Melting Temperature) Agaroz olmalıdır.
Erime sıcaklığı 65 dereceye eşit ya da 65 dereceden az olmalıdır.
Jelleme sıcaklığı (Gelling Temperature) 35 dereceye eşit ya da 35 dereceden az olmalıdır.

Metabolik Holter Cihazı Teknik Şartname

1. Cihaz aşağıdaki parametreleri ölçebilmelidir.
a. Toplam enerji tüketimi, kcal
b. Aktif enerji tüketimi, kcal
c. İstirahat enerji tüketimi, kcal
d. Fiziksel aktivite süreci
e. METS
f. Adım sayısı
g. Yatış pozisyonunda geçen süre
h. Uyku süreci
2. Cihaz aşağıda verilen algılayıcılar sahip olmalıdır.
a. Enine ve boyuna hareket
b. Deri yüzey sıcaklığı
c. Vücuttan dışarı çıkan sıcaklık, Heat Flux
d. Galvanik Deri Tepki (GSR)
3. Hastanın koluna takarak günlük aktivitelerini etkilemeden günlerce taşıyabileceği yapıda
olmalıdır. Ağırlığı 90 gramı geçmemelidir.
4. Cihazın kol bandı kişini kolayca takıp çıkarabileceği yapıda olmalıdır.
5. Cihaz kişinin koluna takması veya çıkarması ile otomatik açılacak veya kapanacaktır.
6. Cihaz üzerinde markalama düğmesi olmalıdır. Böylece kişi cihazı kullandığı süre içerisinde
istediği zamanlarda bu tuşa basarak markalama yapabilmelidir.

7. Hem çocuklar hem de yetişkinler için kullanılabilmelidir.
8. Cihaz ile birlikte temel yazılım verilecektir.
a. Temel yazılım ile cihazın hafızasındaki veriler mevcut bir bilgisayara
aktarılabilmektedir.
b. Dataların bilgisayara aktarımı için gerekli olan USB kablo verilecektir.
c. Data aktarımı aşamasında hasta bilgileri yazılıma girilebilmeli ve sayısal sonuçlar
rapor olarak çıkarılabilmelidir.
d. Yazılımda kişinin harcamış olduğu enerji ve METS gibi değerler gün gün
izlenebilmektedir.
9. İstenildiği taktirde detaylı analiz yazılım satın alınarak seçilen bilirli süreçlerdeki parametreler
detaylı olarak rakamsal ve grafiksel incelenebilmeli, gerekli analizler yapılabilmeli ve rapor
alınabilmelidir.
10. Cihaz dahili batarya ile çalışabilmelidir. USB ksblo vasıtası ile bilgisayardan şarj olabilmelidir.
11. Bir dakikalık örnekleme frekansı ile en az 10 gün boyunca kayıt yapabilmelidir.
12. Batarya ve hafıza ile ilgili uyarı vermelidir.

DMEM F-12
Hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun, 500 ml hacminde, steril olmalıdır.
FBS (Fetal Bovine Serum)
Hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun, 500 ml hacminde, steril olmalıdır.
MTT
Hücre canlılığı analizi için, hücre kültürü çalışmalarına uygun, 1G lık ambalajda olmalıdır.
PBS Tablet (Fosfat buffer saline tableti) (100 tablet/ambalaj)
Hücre kültürü çalışmalarında kullanılabilecek tampon çözelti hazırlama tabletleridir.
Absolü Etanol (2.5 lt)
Hücre kültürü çalışmalarında kullanılmak üzere %99 derişimde saf etil alkoldür.

Jel Elektroforezi İçin Güç Kaynağı Teknik Şartnamesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cihaz nükleik asit, SDS-PAGE ve blotting yürütmelerinde kullanılabilir olmalıdır.
Cihaz 230 V giriş voltajına sahip olmalıdır.
Cihaz 75 W gücünde olmalıdır.
Cihaz otomatik geçişli sabit voltaj ve sabit akımlı olmalı, voltaj ve akım kullanıcının seçimiyle
ayarlanabilir olmalıdır.
Cihazın voltajı en az 10-300 V arasında 1 V aralıklarla ayarlanabilir olmalıdır.
Cihaz 3 digit LED ekrana sahip olmalı ve manual kontrol paneli olmalıdır.
Cihaza 4 adet tank bağlanabilmelidir.
Cihazın akımı 1Ma aralıklarla en az 4-400 mA’e kadar ayarlanabilmelidir.
Cihazın işlem süresi 0-999sn arasında ayarlanabilir olmalıdır.
Sistem herhangi bir yetersizlik veya arıza durumunda sinyal vererek kullanıcıyı uyarmalıdır.
Cihaz CE belgeli olmalıdır.

12. Cihaz 2 yıl garantili olmalıdır.
Yatay Jel Elektroforez Tankı Teknik Şartnamesi
1. Sistem 15 X 15 cm boyutlarında sample yürütücü tablaya (tray) sahip olmalıdır.
2. Sistem ile birlikte 15 X 1.00 mm boyutlarında 1 adet dişli ve yaklaşık 20 X 1.0 mm
boyutlarında 1 adet dişli tarak verilmelidir.
3. Siteme farklı hacimlerdeki nükleik asitleri yüklemek için 10 X 15/ 7.0 X 15 cm tray ve 0.75-1.01.5mm aralıklı 15 ve 20 dişli taraklar da adapte edilebilir olmalıdır.
4. Sistem kırmızı ve siyah renkli L şeklindeki platin telden yapılmış altın kaplama 2 adet elektrota
sahip olmalıdır. Elektrotlar demonte özellikli olmalı, kolayca çıkarılıp temizlenebilmelidir.
5. Sample yürütücü tablası üzerinde Fluoresans ışıkta görülebilen cetvel olmalıdır.
6. Sample yürütücü tablası UV transparan özellikli olmalıdır.
7. Sisteme 650 ile 1000 ml arasında buffer yüklenebilmelidir.
8. Boyutları yaklaşık 270 X 175 X 100 mm (W x D x H) olmalıdır.
9. Sistem CE belgesine sahip olmalıdır.
10. Sistem 2 yıl garantili olmalıdır.
Masa Üstü pH metre Teknik Şartnamesi
1. Cihaz mikroproses işletimli LCD göstergeye sahip olmalıdır.
2. Cihaz pH, ORP ve sıcaklık değerlerini ölçme fonksiyonuna sahip olmalıdır.
3. Prob değişimi kolay olmalı, cihaz üzerinde takılı olan problar arasında geçiş tek tuş ile
sağlanabilmelidir.
4. Cihaz pH kalibrasyon işlemi 3 noktadan sorası ile 7-4-10 olacak şekilde tek tuş ile
yapılabilmelidir. İşlem sonrası kalibrasyon doğruluğu % değer ile ana ekranda belirtilmelidir.
5. Cihaz pH okuma aralığı -2,00 ile 16,00 arasında ± 0,01 hassasiyette olmalıdır.
6. Cihaz ORP okuma değeri -1999 ile 2000 mV arasında ±2 hassasiyet ile olmalıdır.
7. Cihaz sıcaklık ölçüm aralığı 0-90 °C arasında olmalıdır. İstendiğinde fahrenhayt cinsinden de
sıcaklığı gösterebilmelidir.
8. Cihaz istenildiğinde ölçüm değerini hafızasında tutabilmelidir. Hafıza kapasitesi 150 den az
olmalıdır. Ayrıca cihaz istenildiği takdirde USB kanalı ile bilgisayara bağlanabilmeli ve ölçüm
verilerini orada tutabilmelidir.
9. Cihaz ana gövdesi manyetik karıştırıcı özellikte olmalıdır. Karıştırma süresi istendiğinde
devamlı veya 30-60 ya da 120 dakika olarak ayarlanabilmelidir.
10. Cihaz manyetik karıştırıcısı ayrı bir kontrol panelinden kontrol edilmeli ve bu panel
karıştırıcının aktif olduğunu gösteren bir pilot lambaya sahip olmalıdır.
11. Manyetik karıştırıcı maks. 2000 rpm, hacmi ise 1000 ml olmalıdır.
12. Cihaz orijinal kutusu içerisinde tüm prob, ph çözeltileri, nemlendirme çözeltisinin yanı sıra
gövdeye monte edilebilen yükseklik ayarlı prob tutucusu ile teslim edilmelidir. Prob
tutucusuna aynı anda 3 adet prob asılabilmelidir.
13. Cihazı ithal eden firma TSE-HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) belgesine sahip olmalıdır.
14. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra
10 yıl süre ile ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

