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'022019{2' kodlu ve 'SF|orourag|lYüldü pH'ya Duyadı Llpozomhnn Mom6 l(amad Todaüslndo Kullanılmak Ozera Ga|iştıllmeel

ın ln Wo Dağeıbndldlmef konulu projem için zorunlu olan aşağlda cinsi, miktarl ve özellikleri yazlll toplam 11 kalem hizmetin /

malzemenin / teçhizatln tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi Ve gereğini az ederim.

lmza:

Sıra
No Malzem6nin cİnsİ MiKan önJ

Birimi Özelliği

1
Dulbgcco's Modified Eagle's Medium (oMEM) 1000

3 adel

1.Hücre Kültüni için uygun olmal!.
2,L-GlutiBmine , HEPES ve Phenol Red içermemeldir,

3.Lolt Glucos€ özelhklo olup. sodium Pyruvale
içermelidir.

4,1000 ml lik sisEde olmahdlr_

2 DMEM with out penol red '1000 mL 3 adet

1,Hücre Kültürü için uygun olmall,
2.1000 mllik ŞiŞele.de olmalldll.

3,Low Glucose özellikte olup sodium Pyruvate
ıçermelidir.

4,L-o|ulamine . Phenol Red v6 HEPEs icermemelidir

3 L€lutamin (200 mM) l00 mL 1 adet
1,100 X, 200mM olmaıldlr.

2.Hücre kültürü çalışmalafl na uygun olmalıdlr.
3.Endoıoxin d€ğeri < 10 EU/m|olmalldll.

4 Perrstrep solution 100 mL 1 adet

1.Hücre Kültürü için uygun olmall,
2.Konsanılasyonu 50 mg,tnL olmalldlr.

3.100X olmall ve 0.22 um filtreden geçinlmiş
olunmaıdlr.

4.100 ml lik ambalaida olmahdlr

5 %0.25 Trjpsin-EDTA solüsyonu 500 mL 1 adet

l.Hücre küıtürü çallşmalan için uygun olmall
2,500 ml lik ambalaida olmal!

3,osmolalit€: 270 - 320 mosm / kq olmalı
4,Penol Red acermelidir.

6 Trypan blue 0.4% 100 mL 1 adet

1,0,85% Nacl içln de o/o 4 lük Trypan Blue çözaltisi
olmalIdIr.

2.sodium chlorid€ konsantİasyonıJ 8.500 g/L , Trypan
Blua konsantrasyonu 4,000 g/l olmall,

3 500 mlolmaİdlİ

7 25 cm2 Flask Filtreli Kapak 300 adevpaket 1 paket

1,Flasklar polistiren (Ps ) yaplda , yaplşkan hücrelor
için standad büyüme yüzeyli, eğimli boyunlu,

havalandırma kapağl bulunan steril / endotoksin
içermeyen pirojenik ve sitotoksik olnayan ö2ellikleri

taşlmalldlr.
2.Flasklann alant 25 cm2 olmalldlr.

3.300 adoupk lik ambalailar olmaıldlr.

8 75 cm2 Flask Filtreli Kapak 200 adevpaket 1 pakel

1.Flasklar polistiron (Ps ) yaplda , yap|Şkan hücreler
için standarl büyüm€ yğzeyli, egimliboyunlu.

havaland|rma kapağı bulunan steril / endotoksin
içermeyen pirojenik ve sitotoksik olmayan özellikleri

taşlmahdla.
2.FlaŞklann alanl 75 cm2 olmalıdl..

3,Flasklarln kapağl Polyeüylene (PE) renkli hlzll
açllabilir li|tre kapak|l olmalıdlr.

4.DokU kültür şişasi membrane matoryali
PolyethersUlfone (PEs) olmalldlr.

5.200 ad6VDaketlik ambalailarda olmahdIr.



slra
No Malzomonin cinsi MiKarl öbu

Birimi Özeliiği

9
15 mL santrifüjtüpü 0NIJRNA free - tekii ambalaj-

steril 500 adevpaket 1 paket

1,stenl. ulıra şeffaf saf polipropilen yapllmlş. Vida
kapakll, slzdlrmaz Ve konik tabanll olmalldlr,

2.Tüp 15 ml hacminde olmalldlr.
3.Tek tek ambalajll olmalldlr,

4,500 adevpakeller halinde olmalldlr

10 serolojik pipet seti 1 adet

1.Disposable pipetler steril o|up tek tek ambalajlanmlş
olmalIdIr.

2,set içeriği aşağıdaki hacimler ve miktarlarda olmall/
teslim edilmelidir.

1 ml serolojik pipet800 adet
2 m| serolojik pip6t600 adet
5 ml serolojik pipet400 adet
10 ml serolojik pipet600 adet
25 mI serolojik pipet300 adet
50 ml serolojik pipet380 adet

3.Pipet üzerinde derecelendlrme yazllan ve
taksimatlall bulunmalldlr.

4,Pipetler tek parçadan yapllm|ş olup uç klsml ve ana
gövde alaslnda kaynak olmamaIldlr,

5,Pipetlerin hlzll ve kolay tanınmasl için renk kodlarl
olmalldlr.

1l McF-7 hücre hattl 1 adel

1.ATCC@ MCF-7( ATcc@ HTB_22İM) hücre hatt|
olmalldlr,

2,Çallşmayan hücre hattl yenisi ile değiŞtirilmelidir.
soğuk zincir€ uyqun olarak teslim e,jilmelidir,

3,ATcc nin hücre hatt| için önerdiği Trypsin-EDTA
solution, 1X (ATcc@ 30-2101 ) ve Dimeıhylsulfoxide

(DMso) iATcco 4_X*) hüÖre hattl ib 6i ikte
veritmelidir.


