
GAzl üNlVERslTEsl
BıLlMsEL ARAşTıRMA pRoJELsnIixrlvaç FoRMU

GAzl üNlVERslTEsl REıCöRLüĞü,NE
(Bilimsel Araşlırma Projeleri Birimi)

]i,
'02n01911i ıooıu Ve Yüksgk füıktoz diystinin dişi slçan rgprodüktif organlannda histomorfolojlk vg molekülor doğişiklikleri ile
Vagina| mikrobiYotaYa otkisinin incelenmesi: Motforminin tgrapötik d6ğ9ri'konulu projem için zorunlu olan asaoüda ;|.]s|, r-ıI(tıT] ,/|_.iı
özellıklerij/az|ll toplam 17 kalem hizmeİn / malzemenin / teçhlzattn tahsls edılen ödenekten temln edilmesl lcln blklller n,.2, .

imza:

Özelliği

'.Urün 
ambaıajl 4 x 1.25 rnl Şekİnde Ve 5c0

.. reaksiyonIuk (20 pl) olmalld|r.
2,Urün Gen ekspresyonu analizl. Gen knockdow ]

validasyonu, Mikroarray validasyon!. Higl._lhroUghp l
applications, Virus detection and quanlificaıion qiJ]

aplikasyonlarda ku lanılabiimelldir.
3.Kitin içeriği; 2X concenllaıed rıiİ of Taq c,rl} n 4,..sl.
dNTPs, Mgc12. fluorescenı oye (delecİon), İe,eleü.( e
dye and propnelary buffel componenıs, clmalltIll /i

kullanlm lçin opllmlze olnıalldlf
4.Kiı, BpRadİu sensl clhazla,lna op|lmi7e edll^rlş
.. olmal|dır,

5.urün. prospeklüsünde belirıilen lesliınaı koşuülar na
uyularak (soğUk zincir 2-8 derece veya -20 derece .Jb 

)

elden teslim edalecektil, Kargo ile teslimatlar kabUı
edilmeyecektir

6.Klte iekllf verecek f|rma Tülkiye'de yeıkl l lcn,s Ic
olmalı ve gerektiğinde aretici Rrma le 2.1 saaı lçindc

direkı bağlanılya geçebalmelld jr.

7.Tek|ifler j|e beraber 
'irma, 

yetklll saılcl oldL]O İ ]

.. gdsleren yelk] belgesini ilelmelrdil,
8.Unin ile birlikte tjrma leknik desıek Velıl]ekle yi-kl]jİı]

olacaklr.
9.Çaıl§manln bütünlüğü aÇıslndan cDNA senlcz k l vl

RNaseoff ile aynl malka olmaild]r.
10,Yine çallŞmanIn bülünlüğü aÇlslndan ldn] ülün eı

1.oNaz, RNaz, DNA ve PcR inhibitörü iÇe.neDeli l l
2,Pjrojenık olmaınalldır.

3.FDA 21 cFR 177.1520 & usP class Vl lygrrr
olmalıdır.

4,96 kuyucuklu ve eteksiz olmalldlr.
5.BioRad'M serisi cihazlarlna optiıİize edi]nl s

ol|İ]allüJlr
6.KL]yucukIar orne,(lerlıı goruü Jrlll l.jnL, "ağ i,,il,amaclyla lnce, re.ks,z ve ŞetlJ1ol,ra JO.r.

7 Urün 10 adellik pakeıler hal|nde olı-llldl,
8,UrÜn, prospek|Üsunde beil1llcn lesllü.)aı lostlljJ, ",
uyularak e|den leslim edilecektir. Kargo le tesli a,lilı

kabıJl edllmeyecektir.
9.Kite ıeklif verecek firma Türklye'de yeüki l lenrsli.]
olmall ve ger€ktiğınde ureilcl firma le 2.1 saal Çinüje

No

'.{.2ı,t



Özelliği

yJkuml- olr.;lkl,r
l2 Çalışmanın Uur'tnl;ğ,. ,;;-; j;; u,. : L.,, ı tt ı.

ld|l l

1 DNaz. RNaz, DNA Ve PcR in,]ib|lorL lct l-rr. e||j,
2 _40_' cila ü 120 ' c leüe kaoar dalanli l ol l,lJ,

3 seflaf pollproDile^den y.ıpılml5 o mal,cı,
4.Akrilik blr yaplsKana sahlp olnıa||dIl

5.Teklif edilen plaie ile bi.ebir uvılmlı, oln.alloll ,, .

blçülen 135 1 x 79.4mnio,malld r
, 6.Pakette 100 adet film oımalldlr

7.Urün, prospektüsünde beli.lil€n ieslimat kosUllar n;l
uyıJlarak elden toslim ecllecektlr. Karqo le Ie,ll,..a, ,.,

kabul edilmeveceüır
8.Kile ıekli' Veaecek firma TÜrkıye'oe ,el! l l ıFl^ s.| :

ohall ve gerekliğ,nde urelüci lllma le 2.1 saa: .ç .ı l,.
direkI bağlan'lVa qecebiln]e|.di,

9.Teklifler ile bera6er fııhal ybıkılı saııcı oıdı-9uı ,

. gösıelen yetkI oelaeiııı ıleımeı,o.ı
10.Ulün ile bırlikte f,rma ieknlk desIel Ve,n e!|e

yükümlü olacakllr
'| l,ÇaİŞmanın bütünlüğü aÇıslndan :üm j|ünler iet o|.

1.Kilin konsanırasyonU 2oo U/ülI o . allo r
2.urün lle bi.llkıe 600U|5X Rl bu'fel ,ellkİel l ı

3.Kite ait lso-13485 sertifikasl Dulun,nal dlI
4.Urün ile 100 rea<sjvon Lallsl,abiIr.elld.l

5.Reverse lranscriptase erİz mıiıı aİııva,yo ı , ı., ıı. . 
1

42"c o|mafulr
6.Kit 2tJg total RNA dan 20 ul coNA senıe:

gerçekıeştireğalnelidür.
7.Elde edi|en CDNA uzunluğu 9kb uzunl!rğunJa

olmal,dlr.
8.Kit içerlsinde (20 mM Tris-Hcl (pH 7.5J 10o mİ"4

Nacl. 0.1 mM EDTA 
' 

mM Dt-, o 01 o,, lv/v İ\P_ l.
50 o/. (V/v) glycerol) storaqe buffer bu]un.nalü.]lr
9.Kit içerisinde onescript ReVerse Transcnplas0

enzimi bulunmaİdlİ. BU enzim lle lotal RNA, mRNn
Viral RNA Ve in vilro kanscfibed RNA'dan prool

reading özelliği ile yüksek doğrulukıa transkr psiyor
yapabilmelic]jr.

10 Kit kaliıatif ve kanlilatlf Rİ_PCR yai]ab,ün]ç
özelliğane sahip o]mal d r

11,Kit ile bidikte baslıl İUllanlm kllaVuz! VerillİelC l
12.K|tln kullanlm sülesi (mlyadl: e.|.,2 b,l /.| o ü. all j,
13.Urün, p.ospeklüsunoe belrlilen leslln,a: <oJt, d,,,.,,
Uyula.ak (soğuk zincjr 2-8 de.ece Vey'a -2c derece rl] )

elden les|am edilecekt|r. Kargo ile tesllmatlar kabüll
edilmeyecekıir.

14.Kite leklif Verecek firma Türkiye de yelk,li lelİsr].]
oımall Ve gerektiğinde t]reılci firma le 24 saal üÇünljl]

dlrekt bağlanılya geçebil,ülel dir.
15.Teklifler ile beraber flrma, yetkıl sallc olduaUı.L

gösteren yeık. belgeslni |leımel,diİ.
16.u.ün ile blrliİle 

'irma 
lekn,k deslel Vern,eale

yükümlü olacakl|.
17.ÇallşmanIn bütünluğü aÇlslndan üİaslernlli V]

RNaseoff ile aynl marka o]mai dlr,
18.Ylne Çallşmanln oÜlünlüğü dçlslrdan ıLm ü,jn el

l.Teklif edilecek ürün 100Ul ambalalda o mal d r

.,2.1Jrünün konsantlasyonU 40 LJ/u olı.alldlr
3.Urün aşağıdaki aplikasyo, larda Çalş,naya uigt,r

olnlalüdlr
a RT_P]R

b.Quanlilalive rea -l nre R r-p() l
c,In vitro transcııplıolr
d.ln viıro ıranslalioü

e,coupled transcription/tra 1s]allon,
f,Prolection of mRNA rı cD\A syn,hes s ljacl iln.

g.RNA rsolaüion procec,rres
h.Prepa.aıion of RNase-lree ;lnllbod es

i.Eukaryotic RNase con]anllnalloD-sensi, Va]

.. experiİ],enl.
4,LJrün içerisinde 20 mM HEPES-KOH pH 7 5 50 ıll'"

KCl, 8 mM DTT, 50 % G ycerol ltoraqe b! flel
bıllı nmalldür

5.RNase A,B Ve C gibi RNaz]ann nhib. ctİl.d(
kuılanllabilir olmalıd r

6.Çok düŞak DTT konsanlrasyon]arlnda Llle sla!
oımalldür, (<1 ıİM)

/ sno RNase A a(tlvltesili 0/o50 oroı llıdir l" ,,be i'l ,

" lÇln kullan labllr o mal dir
8 Uİun, prospeİlıJsu'1de DP.t1llen le,|||5l! lU,L d| , I

uyularak (soğuk zlnc,r 2-8 de eLe vP üx .lr d,e,e e ,l, .

elder leslim edlle(ckl,,. Kd,q( ,le :c)ll., ll o, } l , l

tek bir firmadan sağ ann a]ldlr

ediln eyecekırr

10.Teklifler s-al,c oltluqu, ı 
]meldil. .__ |



Özelliği

11.Ürün i|e birlikle finna teknik deslek Vern-ekle
vükümlu olacakIlr

12,Çallşmanln 6ülünlüğü acüsln(|an md§lelnl, v:
CDNA senlez kili ile avnı mar|a o|ma Id.r.

ı 3 Yine çallşmanln büıünluoü aÇ|sl üan lUm -,.l. e.

.. 1.Ürün 1kg'l,k ambalaida olnra]ldi..
..2.Urünün cAS nunrarasl 77_86-1 olnra||CJIr

3.LJrünün moleküler formülü c4H 1 t No3 olmalldır_
4.Molekül ağlrlığl 121.,l4 olmalldlr.

5,safl lğ %99.9 olmalldır
.. 6.pH 10,5-11,5 olmalldlr

7.Urun DNase, RNase, Pro|eaz cermer.e idlr
8.Urün. prospeklüsünde beIiijten |eslimal Ios-la| . ,

uyıJlarak (soğuk zincır 2_B de.ece ve,/a _20 deıe.e /i) )

leslirr edilmedir.
9.Urüne tekllf verecek fl.ma Tü,klye de yeühlİ :eİ,sl .

olmall Ve gerekliğlnde !lrell(l fi,ma le 2.1 §aal lçln,jF
d|rekı bağlan,Iya geçebilnel,Ulr.

'l0 Tekİfler lle beraber firma. yelklJ sallc oldUqUı L
gosıeren yetki belgesini veye lemsll( , 1lümaoaü alln., ,l

yetki ya2|sünI iletmelidir.
11.Daha önce laboratuvarümIzda (u||an ımIs .]|l]J]

U|uslararas| qecer|iliği o|an Ve refera.ls maka|e|eli al.]n

1.Ürün 1 kg olmald r,

,2 Urünün cAs nun]arasl 56-4('-6 o n]alü:]ll
3.Urün minimum o/o99 safllkta b yOtekno]ojl ]l.-]cl]

ol,nalldlr
4,Urün alaşıırma amaçll kU lanlma ırygı]n cln]a]ld r

5.[roleküler ağ rllğl 75 07 olma],dır
6,UrÜn, prospeklüsÜnde belirlilen l€s]ımaı kosular nı
Uyularak (soğuk zincir 2-8 deiece Ve/a -20 derece .,l) )

teslin edilmedir.
7 Urüne tekıif Verecek firma Türkiye de yelkili leüİsil,
oİmall Ve gerekıiğinde üreüicifi,ma |c 2^1 saal Ç nüjü]

direkü bağlan,lya 9e(eDillı,ğ, (,il
8.Teklifler ile beraber 

'ürma. 
yeıkili sallcl cldt]q!lr .

gosteren yetkl belgesinı Veya lelns]k, f rn].]cal' :. ıı ],
yell yazlSür]l lelİrcll(]i,

9.Daha önce |aboralrVar|ın|7da lJllaüı] nl s L LrL
uluslararasl geçerliliğı o an Ve rcfera ]s ıl,aka]ele.i ( liü]]

rıa,kJlal lel!lh eo ec, kl,.

1.Ürün 1 kg ve cam ŞiŞede Jlmalldlr. 
]

2.Urünün cAs numarasl 7906-1 olma|lo|İ i
3,tJİün minimum %99 safllkla HPLC grade o ,nalld., 

i
4.Urün araşllrma amaçll ku lanlma Uygun olnralld r l

5.Moleküler ağ |llğl 71.08 oln a'ıdıı
6,Elektrororez çallşrralar.nda kL |anlrra uyg,lüı

olmaıldll i

7.Ürün, p.ospeklüsünde beli4ilen leslilnal I05u, ar -d l

uyularak (soğUk zinclr 2.B de,ece Ve/a -20 deüeü e /ıj ) 
l

teslirr edilmedil
8.Urüne ıeklif Velecek fi.ma Tü,klye de yeıılh:ernsll , l

olmaİ Ve gerekllğlnde üreılci fi,Tna |e 2J saa, ,(ınde 
l

direkı bağlanlIya geçebıımelloir.
9,Teklifler ile beraber filma. yeıkili saılc| oldLgJT l

gosleren yetki belgesiniVeya tems,l. fi.ma03n a,ln,r i
yetklyazıslnl letmelidir l

'|0.Daha önce laboralJVar,ml/da <ullan lmı5 ulıJ| 
]

uluslararast geçerlll|ğiolan Ve relera ıs rrakalPle,i ı i."I i
ma.kalar lerclh ed,lect «ll, l_]

l U.un 2509,olı lall, l,
2 Jninun cAs numarasl 1 '0.2,'t.(ı, "l.I l ,

3 Jıun araşlırnıa a,naç,l kU laü l,na ",,]., , -, ,1,1.1J,

4.Molekuler agrllğl 154.17 j,^a|. ] l _

5.Elektroforez ça lşİıalarnda kL Janllra U)g jn

o -nalldür

6 Ürun, plospekıüsı.,]de beli1llen le5l, nd' ,o5,_ a| ,

uyularak (soğUk zınc|.2-B de,e(e vPl.1 ," ,:,,e P .l
teslln edllıedlı

7.Üİüne teklif Verecek firma Türkiye de yelkili :eJ,s ,

olmall Ve gerektiğinde üreticifirma le 2,1 §aal iÇin(k]
dilekl 6a9ldnllya geçebll İıellol,

8 Tekıfler ile beraber lirrra. yelkll, saılLl oldJgLın .

QÖsleren yelkl De|ges|n| ,eya lelnslh {,ürl, .a, a l,ı,
yelhr yazl5ınl lelüıreli li.

9.Daha önce labo.alLvarlmlzda !.]lan mis c ui
ulOslararasl olan ve refera 1s makalele.i (,lııı

1-Ürun ] ko olmal d l
2 Ürünün cAs numa,;, 7647,14,5 o na .d l

3.Ürün minimum %99.5 safllkla olİna Id .
4.Emsü]re anal z oln]a ldür.

5.1JrıJn araşllrma anıa(l kıJlarln,a U}gıl,, )lnı., j,
6.Eleklroforez ca'lsİ,a|Jt noJ l\t.l.rrl rd U.g ,lı

ol]ıalldır
7.Urün, orospeılusUnde beli-ll|en leillr]Jl ;osJl,ar,,,,

Uyularal (soğuk zlnclr 2-8 de,ece veJa,2c Je,ece .l, l

l

teslirr

,
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8.Üfüne leklif verecek firma Tuık|ye de }eIk||| 
.e,-sll 

I

olmall Ve gerekt;ğinde uretı<ifi mi ıe 2.ı s.ıa,,.,,ıl,
difekl bağlanllya aeceb|l,t,e||clİ

. 9.Tekllfler.ile bera6e. ll;mj. yllı*ill salıa, c ldı.g l ı .

gosleren yelki belgesiniveya üemsilc flrnra]caıl a ln rl.i
yetka yazlslnl,lelmelidir,

10,oaha önce laboratuvarlmIzda (u||an lınls l)lUi)
uluslararasl geçerliliği olan ve refera rs ,rakalel(,.i ( .ı,]

lerclh
1.Ürun 1ooar o|n]a||cIr.

2,Ljrunün cAs numa,isı 77 27 -54-0 o nıa o.
.. 3,Urün minimıJm %98 safllkta olmalldll

4.Urün araŞlırma amaçll ku lanlma uygun olıl];r,ld.
5.Mo|ekü|er ad ıl|öı 22B,2 r,lrİİ ıtıı.

6.Eleki.oforez Ve mol;.uieı bı.,oıol, ça Ş,, i ı1.1ıc,I
kullanIma LJVoun o|maId r.

7.UrÜn, prospeklüsünde 6Ğlirt en tesllmJ| !oşJ|'Jr,. I

uyularak (soğuk züncll 2-8 de,ece ve,la -2a dele, e L ,
leslim edilmedlr,

8.1Jrüne leklit verecek firma Türkiye de }etkiji .elrs.,,
olmall ve gerekllğlnde ürelici fi.m; le 2ı saa' ,,.ınno

direk| baöıanılva qe( eblln.eliolr.
9.Tekllfler ile bera5e. lı;ma] y'cıkılı saııcı c l<jı,g ı,ı ,

gösteren yetki belgesiniVeya leliıslk .|rn|i.oirn,, ln. .,

yetkiya2lsInl leımelidir
10,Daha önce laboratl]Var rnü./da .lıllan lıı]l: (] 1];

uluslararasl geçerliliğio]an vo relera rs n.akl]l. ü,ii];]ü

1.Urün 1o0,n ol:nallllır
..2.L'rÜnün cAs nUmarasl 1]0-] J_9.,|l]raI jiü

3.Urün minimum %99 safl]kla eleclophoresls (]-a( l
.. o|.1al,d|l

4.Urün araŞtırma amaçlü ku lanlma uyqun clnril ld r

5.Moleküler ağırlığl 116 2l Jlmalıdlr.
6.Kaynama arallql 119_'21'( olnıaIldll

7.urün, prosoeklüs.lnod be|i-1l, r tL,i|,ı,|l !ol_ Jı : l
uyularak (soğuk zınclr 2_3 de-ece Ver/a -2c (leüe .e .,l i

.. tesİn' edrlmedür
8lJrüne lelJ,l velecet lü.lna rU,klyc dc \el!ll ,. . s
olmal, Ve gele<tiğlnde ı,eııcı fı,rna lp 2J t rJ, ., lı |,

direkı baöld,],lya ueçebllJ,ıel,c
9.-ekllller ile beraber ıl.n,a ynlkIl| 5all,.l ( l4.Jo l.ı .

gosleren yelki belgesini VeyJIe,-r§ j, frnı.,..ıl ., l..
yetki yaz]sln] lelmell(lır

10.Daha iince laboraluvarlmlzda \u lan Lünl5 ()lı]l)
UııJslararasl geÇerliliği o|an Ve refe.a ]s maka|eIeri.lilll

1,500ml amOala]da olm.llldlü
2 HRP konjüge anıik;ilai e çaııinı.ıı ı,,

3.4000cm2 membran le kı] lanima Uy.]t]ıı ]]ı.r.i lj,
4.Hem X-Ray hem CCD he n d0 laiü]r ıaba, l

görünlüleme jle uy,Jn.lu o ünalüJ r
5.Kullanlma hazlr olmall ve ç62!lmes Çın heı,ıa,r.l

çoz!caye ihtiyaç duynramall ayrıca kullao üı]ı ,çlı]
dilüsyonu gerekmeme ldlr,

6,urün içeriği Reagent A 250 nrl, Reageı]t B 25c ırı
Şeklinde olmalıdlr

7.Urün ha2lrlandlğında 1 dakIkadin dal. küs; 5
sJrede in.(üb€ o]nal](]lr

B.Urün, prospektüsünrje beia.lilen lesl]ırıal tOsJ Jr ].j
ılyulJ'ak (soğı,k zl^cf 2-- Cle-ec- uc üa -/ı nclP l |. 1

les]ln edilT rcd,,
9.Urune leklil Verecek ll-ma rulklye de yeıl l 'c,,t
olmall ve gereklığlnde J.eıi(i l;,ma le 2.1 q la' |(ll!!,

direk| bağlaa,lya i]e(ebll,ıel.,jl,
10.Te(llfIer le berabe'frnil. }e1.1 sJılc ,(-:.,I

gösıeren yeıki belgesiı\ Vet; ıe|,s,|, f,ıı,ıı.:,, , ı" ,

yeüı yaz,:ıı^, |eı nel"ı,,
1 1 Daha önce labo.al lva. m /d;ı .Ull,],ı llrl L,l

UlUslararasl geçcrlll,gl o jn v( lefe,a ıs,ı,ji l]J l" ,l,,,
rıa,ka|ar le,cln eo ecı kı l_.

1 2 vlal ambalajdJ ll\i lo,T o.1 ,'.,;, l(|

2.U.un arnbalaj nda 1r C\'<l,,,,S. lllü,ır '|,l'' ''
ED tA Solullon t,ul, nm,,lldl,

3.cockıall so uıion lçellglnde, do ll\l aploıi ,J ,ll'.'
bestaLln 1.5mM F-64,2mt!-4 eupcplln lUn ['B
glyce,ophosphaıe.50ml\,4 sodıun {luclloe, ll, 1,4 ]

sodiUm orlhovanadale 1omM s^dil.-n ny. ,J]h ıc|)h ), ,

bUlı,nmalld r.

4.Ürün formu 10X t qulrj ı l h.'oj l l, ı ll"
5.UrıJn, hUcre tllalld,, ve fa1.1l dı,kU.l./LtIe,, l,

tullanlrra ıyqLn olrral,dl,
6 Ürün. prospektüsünde bela,lilen lesliınaı |osU]]ar İ.j 

]

uyularak (soğuk zincır 2-8 de'ece ueIa -2(, ljcleı:€: .ı r

teslin, edilmcdır.
7.Ürane üek|if Verecek fi.n]a Türkiye de yeıllli Ie,rs
olmall Ve gerektiğlnde U.encı firma le 2J sral l.: ır,j.-

dlrekı bağlan lya geçcbll,ıc/nl,
8.Teklifler ile beraber f]rma yetk]lü sallcl c dtilj ı] ]

gÖsleren yetki belgesin Veya telnsülc flnlıilC]al il lü] J ,,



Özelliği

yetki yazlslnı llelme|idir.
9.Daha önce laboraiıJva.lmlzda kullanllnıls o up

uluslaİarasl geçerlilağio|an ve refera ıs ıİ akaIe|eri ( .]|r
, marıalar lerclh ed lecekllr.

10.urün ile bir|ikte firma teknlk deslek vermekle

'|.Urün 2,5 latrelik orijjnal ambalajında Ve caün şlse j(
tesını edihl]e rdir.

. 2.cas no: 67-56,1 ]rlmall(l r
3.U'un HPLc,çl kLılan ın(l ly, Un l,Jc,(rl (... l. ..o/.99,8 saflık oıiı.l,r, 5, h,p l,.. l, : ,

4.tJrellc| lara'lndan verllen J.ıa 7 se11.1li. l ". 
,.,S 

)
,|e Iesl,n ed Irı-|td||

5.Kiıe ıekllf veüecek fiır.a TJİ| |ve ,le vpı_ l l l,.^ s
olmalldll veya ıemsllcl Ilülna lar;i|lıo.rl)'\e k Ie l :l.| |

olma|ldlr ve gerekliğlnde Jre|,c| 'Irln,, lle'l.: ce tl ( | ,,..
direkl bağlan'lya qe(ebil,.ıeJ.ll

6 Tekllr lle bi.llkıelelr ı'yaiısi ,bra.. eoeııııl .:l j,ı
7.Urün daha once |aboialuv.,rl.n zlla oc.e l,.,i5

olmalldlr, denenrremıs JrJüılel lçln,hale o,,l .j, l., .

nı-mL]ne ver.lrelıcllü
8.Ü.ün, prospeklüsünde b;lirtjle; iesıanraı koşüJllar l)jl
uyularak (soğuk z|nclr 2-8 de-ece vefi _lo lje,P,e .l

elden teslim edilmeIld,İ, ka.qo,|e tesl.n,a,l .al,t||

1.Ürün ambala,l 5oo !l/1oO loirds o ,-r,lll .l,

2,Uüurün öıçüm arallql 10ıo,ı.2a5kD.ı ı,..ı, lı
3.U.ün lle 12 Land aurull ıe (ll

4 Ploüein gÖçunJ ve lr.rnsfen; lzleİ,e! !A /.ı'rŞ !
protein bÜyÜklÜğÜnÜ gÖste.mek .]in kJ al], al ll

olnlalid lr
5 KüJ]lanllacak proleif basaıİakla,|. cle(,l.io,e7

b]r|esl]üilebilmü lid r
7.Urün, prospektüsünde beli.lren te5li]rral kosLr ar l],,

uyularak (soğUk zincir 2-B de.ece Ve,/a ,2(] deıel e /l ı
les irr edllmed r.

8.Depoıama iç]n 3 ay t]oyunca 4 " a'de teyl] 2.ı : !
boyunca -20'C'de sakiaIra,) lün.: .:lr

9,Urüne tekljf Verecek fi.ına İürkiye de \,elılli lc ]is
olmah Ve gerekıiğrnde Uretlcjfirnüa le 24 saal ! n jı,

dlrekı baglan'lya ge! cbil,.ıe' (,l,
10 Te\Lfleü lle oeüabel frmn, \clkll sJlIc j,'!1.1l

gÖs|elen yelki oelgesln, vela tj,,ısih lııı,ı,.c,ı .l ı,, .

yetki ya2üslnı letİlelüillr
11.Daha önce laboratUva.ümr.]da {ullan llrlll. ] ıli

uluslararasl geçerljlği olan Ve refe.a )s n,akak.(.ıi .l,,ıl
ma.kalar le.c h ed lec( kt r

12,Urün jıe bırlikle firlrıa lekn k dt]sIek,.,err,eıle

1,Ürün; protein bağlaı]la Ve d zilin idene,/le,i çiI
bel|rtilen sarl|arda oImallloIa

2 [,4ebran malzemesi Pollvlnlllden dl'lonll a|]\'lF j

olı)alldır
3,Gözenek çapl 0,20 pm boyul arlnda ı,lı;jlü1]lr l

4.Bağlama kapasitesı 50_100 ü]g, cİr2 oinıllil l
5.saf beyal mlk,o gdzerekll yu.,eyi gJre,rL\ ;,Io, , .

um) ile hidrofobil etklleŞl.rle Çok farİ,I llpl( kl r,,(JleIl l l

bağlayablllnelld,r
6.lmmünoglobinıer gibi büyük, :ılob.ller i)r),1]l ü, r .

50 ila 100 pg / cm2 bağlama kap,)s]les ne l a,]ır
olnlaIldlr,

7.Daha küçük peptilıe.lÇin bıJna u!qUn o:.ra( i]al]i
büyük bir bağlanma kapasiles, ve perform.lı.sü

göslernrelid r.

8.Anyonik boyalara eh o|aral. a|l n .Fyl u. ıl J.
boyamasl, radyoaktif olnlayan 5apınnra s süc,ll,], ,,

(Örneğin, biolin/avrdin peroksidJz 5]slenlı i)rı ii]nl,] ı
lespitı de Vapllab nreldiı,

9.ÇoğU organik çdzücaye kaf5 daYa.llil o ü] n ü(l

10.lvlelanol le iŞleoıden sclra l,ilzı nrıj ı s.,
olrİama ld,

11.Trifloroaseı k as l Ve tl et laünün yüır:e! e
ç|kmadlğlnda bile.,nenrblanlaran]]ı]a] a,ill

analizörier nde ve gaz faz] slrala.la c h,]z arlı,di
kullanlm için uygun olnı ]l Llll,

12,I\rembran boyutlarü 0,25 x 3ln sek]lıde ] rl ll ia):, ,l

edüımelldrr
13-Ürün Western blott,ng, prolein bind ng aisiiyr

pro]ein sequencjng apllkasyonl.rrlna uygrın o,n.Jliü]l,
14.Urün, prospeklüsünde bellrlil.n toslnral <ojl] ];lJ l ;]

uyularak (soğuk zlncir 2 B de,ec. vey'a -2a (le,e( €] ,l l

les n' edilİled r.

15.Ürüne tekllf Verecek f rma TLr

6,Proteinler, ayn
bir yeŞil ve bir

d|şında mavi

) iki referans balr(l| (s r;is|,,|,]
bani 25kDa ve 75 (Da ü]a]

kovalenl o|al,a\
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