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MiKROPLAKA ABSORBANS OKUYUCU TEKN|K l
ŞARTNAMESi l

1.Cihaz UV/VIS absorbans ötçümleri yapabilmelidir. 
I

z.Cihaz6-. 12-,24,,48-. 96- ve 384-kuyucuklu l
mikroplakaları okuyabilmelidir. I

3. Cihaza 1 536J<uyucuklu mikroplakaları okuma .özelliği I

oosivonel olardk daha sonradan ek|enebiImelidir. I

+.Öin6zaa ışık kaynağı olarak yüksek ene$ili Xenon 
I

flas lamba bulunmalıdır. l

S.Cihazda mikroplaka.okumaları için Hızlı Başlama 
i

6. c ihaa n r..İ';İ|Hlİ,'.lİl'lİİjiİİ';,r". i nde bazı l

temel özeiiikler bilgisayar yazılımdan bağımsız o|arak
kullanılabilmelidir.

7.Çihaz mikroplakalar üzerinde aşağıdaki işlemleıi
yapabilmelidir:

a.End-Point ölçümü
b.Kinetik ölçüm

c.Spektral tarama
d.Kuyucuk tarama

8.Cihaz, kuyucuk tarama fonksiyonu say_e_sinde. 
.

mikroplakanııİ her bir kuyucuğunda en az 900 farklı
noktıayb kadar ölçüm alaiİilmelidir. Böylece, genellikle

biyÖlojik hücre bazlı çalışmalarda karşı.bşılan ve
«İıwÖul< içerisinde hbmojen olarak dağılmayan

ömekİerde d6Ğru ve hassas analizler yapılabilmelidir.
Kullanıcı, nokı5lardan alınan ölçüm d{erlerıne her bir

nokta icin avrı avrı erisebilmelidir ve böylece veri
analizini Çol< d-etayİı bir şekilde gerçekleştirebilmelidir.
g.Cihaz, homoien olmayan örneklerde daha doğru ve

hassas anali2erin yabı|masını sağlayan kuyucuk
tarama fonksiyonuna ek olarak ayrıca kuyucuk 

_

içerisinde orbitaİ ortalama alma fonksiyonuna sahip
olmalıdır.

ı 1O.Cihazın orbital oıtalama alma fonksiyonu sayesinde
İ kuwcuk icerisinde kutlanıcı tarafından çapı belirlenen
İ nefianoi bİr vörünqe üzerindeki birçok noktadan ölçüm
l alınab'İlmelibir, vğbu ö]çümlerin oitalaması otomatik
l olarak hesaolanmalıdır.
l 1 l .Cihazın absorbans dalbaboyu aralığı en az ?2O-
l 1000 nm aralığını kapsama|ıdır.
l ı2.Ciııazda absorbans deieksiyonu için detektör olarak
l ccD soekbometre tabanlı monokromatör bulunmalıdır.
l eÜ sayede, kullanıcı 220-1000 nm dalgaboyu
l aralığında-optik filtrelere ihtiyaç duymadan absorbans
l - analizleri yapabilmelidir.

| ıa.clnaz, 220 nm den 
',933 tt l§"',İT atİffPf",
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speHrumunu 1 nm adımlar ile 'l kuyucuk i$n '| l
saniyeden daha kısa sürede tarayabilmelidir. l

14.Cihaz, tek bir analizde 8 farklı dalgaboyuna kadar I

çoklu dalgaboyu ölçümü yapabilmelidir. Bu l
dalgaboyları nanometre (nm) cinsinden kullanıcı l

tarafından ayarlanabilmelidir. l
15.Cihaz, çoklu dalgaboyu ölçümü özelliğine ek olarak 

I

ayrıca22O nm'den 1000 nm'ye kadar kullanıcının l
tİe|ir|ediği da§aboyu aralığında 1 nm adımlar ile . I

soektral absorbans tarama yapabilmelidir. Spektral I

abĞoöans tararnanın çözünürlüğü kullanıcı tarafından I

orooramlanabilir olmalldır, ve kuİlanıcı 'l nm, 2 nm. 5 l

nh vt 'lO nm seçeneklerinden dilediğini seçebilmelidir. I

16,Cihazın 
"O**1iİ.:|İoİm 

aralığı 0.0-4.0 OD 
l

17.Cihazın absorbans ölçüm doğruluğu 2.0 OD için l
%1'den küçük olmalıdır. I

18.Cihazın absorbans ölçüm hassasiyeti 1.0 OD için 
I

%0.5'den küçıik ve 2.OODiçin %0.8'den küçük 
l

19.Cihaz, 10 mm ışık yo|una sahip dahili küvet okuma I

odasına sahip olmalıdır. Böylece, cihaz mikroplaka.İar 
I

dısında stan'dart küvetlerddn de ölçüm alabilmelidir. l

20.Cihazın dahili küvet okuma odasının ışın yüksek|iği 
I

8.5 mm olmalıdır. Bu sayede. dahili küvet okuma odası 
|

standart ebatlı küvetlere ek olarak ayıç,a 5 pL veya l

daha düşük hacimli DN§RNA örneklerinden ölçüm l

yapılma'sını sağlayan özelmikro küvetlere uyumlu 
l

21.Cihaz, dahili küvet okuma odasına yer|eştirilen bir 
I

küvet içerisindeki iımekten kullanıcının isteğine_göre 
I

hem e-nd-point hem de kinetik modda 220-1000 nm l
daloabovu'aralığında ölçüm alabilmelidir. Dahili küvet 

I

odİg 22a nm'd-en 1000'nm'ye kadar 1 nm aralıklar|a 
I

bütün dalgaboylarındaki ölçÜmleri 1 saniye içerisinde llamamlayabilmelidir. l

Z?.Cihaz,hem mikroplaİa kamarası hem de dahili l

küvet odası içerisinde enzim kinetiği çalışmaları için 
I

ortam sıcaklığı +3"C ile 45"C arasında hassas 
I

ınkÜbasyon yapabilmelidir. 
l

23.Cihazın inkübasyİın sİcdklıgı 0.1"C'lik adımlar ile 
I

kullanıcı tardfından ayarlanabilmelidir. j

24.Cihaz, sahip olduğu sıcaklık sensörü sayesinde
in tti Oaİvbn vab ılmad-ığı d ururnlarda da mi kİoplaka
kamarİsınİn İç sıcakİjğını ölçebilmeli ve srcaklık.

hakkında kuIlan ıÖya sürekli olarak bilgi verebilmelid i r.

Bu savede. herhangi bir analizin hangi sıcaklıkta
vaoıldıöını kullanıcı bilmeli ve bu sıcaklık değeri ölçüm
İdnuçlİrı raporuna yazılım tarafından otomatik olarak

kavıt edilmelidir.
ı ZS.Clnaz iineer, oİbital ve çift-oöital çalkalama
l vaoabilmelidir. Kulİanıcı, çalka|ama işleminin süresini
İ ' shnlve cinsınden, hızını İse dakikadaki devir sayısı
l (RPM) cinsinden ayarlayabilmelidir,
lzs.Cıhaz iie birlikte. 16 farklı'2 ı.ıL hacmindeki örnekten
l 2 nolul dsDNA hassasiyet ile absorbans ölçümü
l İljbllen düsük-hacim mikroplaka aksesuarı
l varilmelidir. Bu İksesuar, cihazın üreticisi tarafından
l üretilmelidir ve cihazın orijinal aksesuarı olmalıdır.
l zı.cinaz ile verilecek olan düŞük-hacim mikroplal€
l aksesuarı sahip olduğu vatay küvet port sayesinde
l standart küvÖtbrdeİ v'e yarı-mikro küvetlerden
l absorbans ölçümü alabilmelioir.
lza.cihazın düsük-hacim inikroplaka aksesuarl ile DNA,
l nlln. oroteİn ve diğer örnekler üzerinde ölçıimler
l alınabİlmelidir ve sÖektral tarama yapılabilmelidir.
l zg.cihazın düsük-İıacim mikroplaka aksesuarına 4
l adet NlST izlen'ebilir optik yoğunluk fi|tresi ve 1 adet
l holmivum oksit fiitresi kalite kontrol ve performans
l testlerinin (ör. dalgaboyu dogruluğui periyodik olarak
l vaoılabilmesi icin opsiyonel olarak daha sonradan
| ' Önteore edik;bilm'eliğir. Kullanıcı, cihazın optik
l talibrİsvona ihüvacı olup olmadığına bu testler
l İayesinie karar verebilmelidir.
l 3o.Cinazırİdüşük-hacimmikroplakaaksesuarı
l kullanıcının aynı anda birden fazla örneği
l oioetlemesine olanbk sağlayan 8,kanallı pipetler için
| 'saa 

ve sol fizikse| destek barlarına sahıp olmalıdır.
I 3İCinazındüsük-hacimmikroplakaaksesuarının
l ebatları ve diğer'ozelükleri 96-kuyucuklu mikroplakalar
I için belirĞnmiş olan SBS standartlarına uygun
I olmalıdır.
l 32.Cih"r,n düsük-hacim mikroplaka aksesuarı ile
l Ulrlixte bu akseduara özel oriiinal bilgisayar yazılımı,
l kaıibrasvon solüsyonu.2 adet kapaklı standart küvet
l vıı oiğer oeıeken ekipmanlar verilmelidir.
l Se. C ltıa.a. brtaİm atmosfer'İne du yarl ı örneklere zarar
l oelmesini önlemek için mikroplaka kamarasının
l jcerisini vakuma alabilen veya belir|i bir gaz ile
l beslıİvenilen gaz çekişi modülü opsiyonel olarak daha
I sonradan eklenebilmelidir.
l ı+.cınaz bir bilgisayar aracılığı ile kontrol edilmelidir.Tıp
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a5.Cihaz ilıa birlikte iki farklı orijinal bilgisayar yazıhmı |

verilmelidir. Bu yazılımlardan biri kontrol yazılımı, diğeriI
ise data analizi yazılımı olmalıdır. Her iki yazılım da l

cihazın üreticisi taraf|ndan yazılmış olmalıdır ve l
cihazın orijinal yazılımlan olmalıdır. l

36-Cihazın kontrol-yazıİımı çoklu kullanıcı özelliğine 
I

sahip olmalıdır. Bu sayede, bırden fuzla kullanıcı aynı 
|

cihaz ıçin kontrol yazılımı üzerinde kendilerine özel l
protoİoller oluştÜrabilmeli ve bunları sifreleyerek l' güvence ahına alabilmelidirler. I

37.Cihazın kÖntrol yazılımı bir mikrop|aka veri tabanınaI
sahio olmalldır. Bu veri tabanlna, dünyadaki çesiıli l
üretibiler tarafından üretilen mikroplakaların fizikse| l
özelikleri iör. vükseklik, uzunluk, kuyucuk çapı...vs.) l

cihazın Üretİcisi tarafından önceddn kayd edi|miş |

olmalıdır. Mikroplaka veri tabanına ku|lanıcı tarafından 
I

yeni mikroplakalar eklenebilmelidir. Mikroplaka veri l
İabanı saybsinde herhangi bir analizde kullanılacak l

olan mikroflakanın markası ve tüfü kullanıcı tarafından 
I' tek tuşla seçilebilmelidir l

38.Cihaan konhol yazılımI mikroplakaları haritqlama 
I

fonksivonuna sahip olmalıdır. Haritalama fonksiyonu I

savesinde, kullanıcı tarafından hakkında gereken l

biloİlere erisilemeyen ve bu nedenIe mikroplaka veri I

tağanına diİekt olİrak eklenemeyen mikroplakaların 
I

fizikse| özellkleri (ör. yükseklik, uzunluk, kuyucuk l
. caoı...vs.) otomatik olarak ve hassas bir şekilde l

İ hedaÖlanabiİmelidir. Haritalama işlemi. hesaplamanın I

l vaoılacaöı mikroplakanın ilk ve son kuyucı-,ığunu su l

l veva 6aska biİ akıskan ile doldurduktan sonra l
l absorbans modu attınİla uygun dalgaboyunda analiz 

I

l edilmesi ile qerçekleştirilmelidir. l

l 3g.cihazın kontrol ya,ılımında bulunan bir arayüz l

l aracılığı ile kullanıci belirli bir programlama dilinde l

l cihaİın caiısma akışını kontrol eden komut|ar l

l vazabilmelidir. ğu sayede, kullanıcı cihazın kullanımı 
|

| ' ve kontrolü konu-sunda daha iazla esnekliğe l

l erisebilmelidir. Kullanıcı taraf|ndan yazılan komullar 
I

I komut dosyaları biçiminde bilgisayara l
l kaydedibbilmelidir. l

l 40-Cihazın kontrol yazılımı mikroplakadan allnan l

l cllcüm sonuclarını aıİaliz esnasında gerçek zarnanIı l

l blarak oörüntülevebilmelidir. Sonuçların gerçek l

l z-aman]ı ohrak öönintülenme formatı kullanıcı l

l hrafından vapılan ayadamalara göre sayısal. eğimsel I

l u" renk'oradvanİseklinde olabilmelidir. Gerçek l

l zamanlı qğrünİülem'e mikroplaka üzerindeki her bır l

l - kuyucuk iğn yapılabilnıelidir. ll 4't_Cihazın data analizi yazılımı tek-tuşla assay 
I

l nesaplama şablonlarına s6hip olmalıdır- Data. analizi 
il 'vazılınİı savesinde: a) otomatik DNA/RNA ı

l kon'santrasyon hesaplaması, b) Kd, Km ve Vmax
l hesaolamalhrı. c) standart eğim hesaplamaları, d)
l lin"e, ,eoresvon'. 4- ve 5-parametre. hiperbol, 2- ve 3,

l oollnom. "l<uuik kama ve dİlimsel standart eğim fitleri, e)
| 
' İullahıcı tarafından tormül oluşturma, f) Z-değeri
I hesaolaması. q) temel istaüstik hesaplamaIarı, h)

l ııictıieıis-Meh[dn, Lineweav€r-Burkve Scatcfıard
l orafik cizimi. ve i) Microsoft@ Excel ve ASCll
| "tormİtlarınaveİiaktarımıyapılabilmelidir.
l az.citıazın vazılımları FDA21 CFR Part 11

l uvumluluöuna'sahip olmalıdır ve yazılımlar bunu
l oeioeleme[idir. FDA 21 CFR Part 11 uyumluluğu ile
l saöÜnan elektronik kayıt ve elektronik imza altyapısı
l iİe"verilere vetkisiz bir §ekilde erisim engellenebilmeli
lve kavıtlann kasıtlı olarak manipüle edilme riski en aza
l indirilmelidir.
l 43 Cihrzn vazılımları sınırsız kullanıcı lisansına sahip
l 'olmalıdıİ. 

Bu sayede. yazılımlar sınırsız sayıda
l oihisaüarda kurulabilmelidir.
l U.Cin^. iie birlİiçte yazılımlar ile uyumlu çalışan 1 adet
l biloisavar verilmelidir.
l +s.Cinaz C-E btllqesine sahip olmalıdır.
l +o.cina, 220-240 V/5b€0 Hz şebeke geriliminde
l calısabilmelidir.
l az.l"ı.lit reren fiİma önerdiği ürünün üreticisinin
I Türkive Tek Yetkili Temsilcisi olduğunu gösteren yetki
l Uel6esine veva Türkiye Tek Yetkili Temsilcisi'nden
l - aIdıöı vetki behesine sahip olmalıdır.
I +a.vutlenicj fiİma, ürü-nün ku|lanımı, bakımı ve olası
l arızaların qıderilmesi konusunda kendi eğitilmiş
l oersoneli ileTdarenin belirleyeceği sayıda personele
l ücretsiz eğitim vermelidir.
l +9.Yütlenici firma idaİece belirtilen yeroe üninün
l montaiını ücretsiz yapmalıdır, ve tüm malzeme ve
l aksıısuariarı calışıı durumda teslim etrnolidir.
l s0.Yuklenici firİna, ünjnün fabrikasyon ve işçilik
l hatalanna karsı ilk 2 yıl ücretsiz garanti vermelidir.
l Garanti süresi bitiminden itibaren 8 yı| süre ile ücreti
l mukabıli yedek parça ve teknik servis garantisi
l vermelidir.

?lW,ı, AD.
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MiKRopLAKA ABsoRBANS oKuyucu TEKNİK şARTNAMESİ

l. Cihaz UV/V'[S absorbans ölçümleri 1apabilnıelidir.

2. Cihaz 6-, l2-,24-,48-,96- ve 384-kulucuklu mikroplakalan okulabilmelidir.

3. Cihaza t 536-kuıucuklu mikroplakalan okunra özelliği opsilonel olaralı daha sonradan eklenebilmelidir.

4. Cihazda ışık kalıağı olarak yüksek enerjili Xenon flş lanıba bulunmalıdır,

5. Cihazda mikroptaka okumalan için Hızlı Başlaııra özetligi bulunmalıdır.

6. Cihazın üzerinde bulunan tuşlar sayesinde bazı tenıel özellikler bilgisalar y,azılımdan bağımsız olarak

kullanılabilmelidir.

7 . Cihaz mikroplakalar üzerinde aşagıdaki işlenıleri _ıapabilnrelidir.

a. End-Poiııt ölçümü

b. Kinetik ölçüm

c. Spektral taraına

d. Ku,tucıık taranıa

8. Cihaz, kuıuculç taızıma fonksilonu sal.esinde nıikroplakaııın her bir kulııcuğunda en az 900 farklı noktala

kadar tilçüm alabilmelidir. Böı.lece, genellikle bi_volojik hücre bazlı çalşmalarda karşılaşdan ve laıJucuk

içerisinde homojen olarak dagılmayan örneklerde doğru ve hassas analiz|er _vapılabilmelidir. Kullanıcı.

noktalardan alınan ölçüm değerlerine her bir nokta için ayn alrı erişebilmelidir ve bO,vlece veri analizini

çok detaylı bir şekilde gerçekleşirebilmelidir.

9. Cihaz. homojen olnralan örneklerde daha doğru ve hassas arıa]izlerin yapılnıasını sağlaJan kulucuk tarama

fonksilonuna ek olarak a}Tıca laılıcuk içerisinde orbital ortalama alnıa fonksi!,onuna sahip olmalıdır.

10. Cihazın orbital ortalama alnıa fonksiyonu sa_ıesinde kuyucuk içerisinde kullanıcı tarafindan çapı belirlenen

herhangi bir .ıörünge üzerindeki birçok noktadan ölçüm alınabilmelidir, ve bu ölçümlerin ortalaması

otonratik olarak hesaplanmalıdır.

l1. Cihazın absorbans dalgaboyu aralığı en az 220-1000 rırrı aralğını kapsamalıdır.

12. Cıhazda absorbaııs deteksi1:onu için detekıör olarak CCD spe},1ronretre tabanlı monokronratör

bulunmalıür. Bu sal.ede, kullanrcı 220-1000 nnı dalgabo,ıu aralığnda optik filtrelere ihtiyaç du}madan

absoıbaırs analizleri 1,apabilmelidir.

13. Cihaz, 220 nm'den 1000 nm'ıe tüm absorbans spektrumunu l nm adımlar ile l kulucÜ için l sani_reden

daha kısa stirede taralabilmelidir.

14. Cihaz, tek bir analizde 8 farklı dalgaboluna kadar çoklu dalgabolu ölçümü yapabilmelidir. Bu dalgabo1'lan

nanonıetre (nm) cins inden ku llanıçı tarafi ndan aprlanabilnıelidir.

15. Cihaz. çoklu dalgabop ölçümü ozelliğine ek olarak airıca 220 nm'den 1000 nm'.ve kadar kullanıcının

belirlediği dalgabo_ıu aralığında l nnı aünrlar ile spektral absorbaııs tarama _ıapabilmelidir. Spektral

absoöans taıamanın çöziiııürlüğü kullanıcı tarafından prograrıılanabilir olnıalıdır, ıe kullanıcı l nrrl 2 nm"

5 nm ve l0 nm seçeneklerinden dilediğini seçebilmelidir.

t6. Cihaeın absorbaış ölçüm aralığı 0-0-4.0 OD olnralıdır.

l7. Cihazın absorbans ölçüm doğruluğu 2.0 OD için 7o1'deır ktiçük olTR[§ır

+,:,jj.ışüriH:}:*,s-s.|b,:,l,%,
D|p



18. Cihazınabsorbansölçümhassasiyeti 1.0ODiçin%0.5'denkiiçükve2.0ODiçin7o0.8'denktiçükolmalıdır.

19. Cihaz, 10 mm ışık 1,oluna sahip dahili kiivet okuma odasına sahip olmalıdır. Bö.v,lece, c7haz mikroplakalar

dışında standart kiivetlerden de ölçüm alabilmelidir.

20. Cihazın dahiti küvet okuma odasının ışın ıiiücsekliği S.5 mm olmalıdır. Bu sa_ıede, dahili ktivet okuma odası

standart ebatlı küvetlere ek olarak a}ı,ıca 5 pL vela düa düşük hacimli DNA/RNA örneklerinden ölÇüm

1apılmasını sağlayan özel nıikro k[ivetlere u}umlu olmalıdır.

2l. Cihaz, dahili küıet okuma odasına 1crleştirilen bir kiivet içerisindeki ömel,ten kullanıcrnın isteğine göre

hem end_point hem de kinetik modda 220-1000 nm dalgaboyu aralğında ölçünı alabilnıelidir. Dahili kiivet

odası 220 nm'den l000 nm've kadar l nrn aralıklarla bil,ttlıı dalgaboı,lanndakİ ölçiiırnlerİ l sanİ_ve İÇerİSİnde

tamamlalabilmelidir.

22. Clhaz,hem mikroplaka kamarası hem de dahili kiivet odası içerisinde enzim kinetiği çalıŞmalan iÇin ortam

sıcaklığı +3"C ile 45oC aıasında hassas inkiibaslon 1apabilnıelidir.

23. Cihazın inktibas1.on sıcaklığı 0.l'C'lik aümlar ile kullaıucı tarafindan alarlanabilmelidir.

24. Clhaz, sahip olduğu sıcaklık sensörü sal,esinde inktlbaspn __ıapılmadığı durumlarda da mİlaoplaka

kamarasının iç sıcaklığını ölçebilmeli ve sıcaklık hakkında kullanıcı_va sürekli olarak bilgi verebilmelidir-

Bu sal,ede, herhangi bir analizin hangi sıcaklıkta 1apıldığru kullanıcı bilmeli ve bu sıcaklık değeri ölÇüm

sonuçlan raponrna \aeılrm tarafından otomatik olarak ka.ııt edilmelidir.

25. Cihaz lineer, orbital ve çift_orbital çalkalama _ıapabilmelidir. Kullanıcı. çalkalama iŞleminin süresini saniYe

cinsinden, hızını ise dakikadaki devir salısı (RPM) cinsinden alarla_rabilmelidir,

26. Clhaz ile birlikte, 16 farklı 2 pL hacmindeki örnekten 2 ııglpL dsDNA hassasil,et ile absorbans ÖlÇümü

alabilen düşük-hacim mikroplaka aksesuan verilınelidir. Bu aksesuar, çihazın üreticisi tarafiııdan

üretilmelidir ve cihazm orijinal aksesrıan olmalıdır.

27 . Cıhazile verilecek olan düşiik-hacim nıil«oplaka akse,suan sahip olduğu 1ata,vktivet Port saYesinde standart

ktivetlerden ve _*-an-mikro küvetlerden absorbans Ölçümü alabilmelidir.

28. Cihazın düşük-hacim mikroplaka aksesuan ile DNA RNA, protein ve diğer Örnekler {ızerinde ölÇümler

alınabilnıel idir ve spektral tarama 1apılabilmelidir.

29. Cihazın düşükJıaciın milaoplaka aksesuarına 4 adet NIST izlenebilir optik 1'oğunluk filtresi ve 1 adet

holmiyunı oksit filtresi kalite kontrol ve performaıs testlerinin (ör. dalgabolu doğruluğu) Peri1'odik olarak

yapılabilmesi için opsiyonel olarak daha sonradan entegre edilebilnıetidir. Kullanıcı, cihazın oPtik

kalibrasy-ona ihtilacı olup olmadığına bu testler say-esinde karar verebilmelidir.

30. Cihazın düşük-hacim mikroplakaakseswırı kullanıçının alnı anda birden fazla örneği PiPetlemesine oiaıiak

sağla.vaıı 8-kanallı pipetler için sağ ve sol fiziksel destek barlanna sahiP olmalıdır.

3l. Cihazın düşük-hacinı mikroplaka aiisesuannın ebatlan ve diğer özellikleri 96-ku-ıucuklu mikroPlakalar iÇin

belirlenmiş olan SBS standartlarına u}''gıın olmalıdır.

32. Cllıazın düşiiü<-hacim nrikroplaka aksesuan ile birlikte bu aksesuara özel orijinal bilgisavar ı'azılımı,

kalibraş,on solüsyonu, 2 adet kapaklı standart kiivet ve diüer sffi.ekipnıanlar ı,erilmeliür,
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33. Cihaza. ortiam atmosferine dularlı örneklere zatar gelmesini önlemek için mikroplaka kamarasının içerisini

valq]ma alabilen vela belirli bir gaz ile besle.vebilen gaz çckişi modülü opsilonel olarak daha sonradarı

eklenebilmelidir.

34. Cihaz bir bilgisa_rar aracüğı ile kontrol edilmelidir.

35. Cihaz ile birlilde iki farHı orijinal bitgisalar ıazı|ımr verilmelidir. Bu 1azılımlardan biri konŞol 1azılımı,

diğeri ise data analizi 1,azılrnıı olnıalıdır. Heı iki yazılım da cihazın üreticisi tarafindan 1azılmış olmalıdır

ve cihazın orijinal _r.azılımlan olmalıdır.

36, Cihazın kontıol \azılrnrr çoklu kullanıcı özelliğine sahip olmalrdır. Bu say,ede. birden fazla kullanıcr a\.ru

cihaz için kontrol razılrmr üzerinde kendilerine özel protokoller oluşturabilmeli ve bunlan ŞifreleYerek

güvence altına alabilmelidirler.

37. c,ıhazınkontrol yazi,ımı bir mikroplaka veri tabaruna sahip olmalıdır, Bu veri tabanına; dünyadaki çeşitli

üreticiler tarafindan iiretilen mikroplakalann fiziksel özelikleri (ör. lükseklik. uzunluk, krr_ıucuk ÇaPı...vs.)

cihazın irreticisi tarafuıdan önceden kalrt edilmiş olmalıdır. Mikroplaka veri tabanına kullanıcı tarafindan

1.eni mikroplakalar ekleıebilmelidir. Mil«oplalia veri tabanr salesinde herhangi bir analizde kullanılacak

olan mikroplakanın markası ve ttirü kullanıcı taıafindaıı tek tuşla seçilebilmelidir.

38. Cilıazın kontrol .ı.azılımı mikroplakalan haritalama fonksilonuna sahip olmalıdır. Flaritalana fonksi_vonu

salrsinde, lçullanıcı tarafindan hakkında gereken bilgilere erişilemeyen ve bu nedenle mikroPlaka veri

tabanına direl( olarak eklenemer.en nıikroplakalann fiziksel özellikleri (ör. 1ükseklik, uzunluk, kulucuk

çapı...vs.) otomatik olarak ve hassas bir şekilde hesaplanabilnıelidir. }Iaritalama işlemi, hesaPlamanın

1apılacğ mikroplakanın ilk ve son kulucuğunu su veva başka bir akıŞkan ile doldurdulrtan sonra

absorbans modu altında uygun dalgabo_r.unda ana]ızedilmesi ile gerçekleŞtirilmelidir.

39. Cihazın kontrol y.azılımında bulunan bır arayüz aracılığı ile kullanıcı belirli bir programlama dilinde cihazın

çalışnıa akışını kontrol eden komutlar yazabilnıelidir. Bu sa.vede. kullanıcı cihazın ku|lanımı ve konffolü

konusunda da1ç_ fazla esnekliğe erişebilmelidir. Kullanıcı tarafindan yazılan konrutlar komut dosl-aiarı

biçiminde bilgisalara kaldedilebilmelidir.

40. Cihazın kontrol ı,azılımr mikroplakadan alınan ölçüm sonuçlarını aı:mliz esnasında gerÇek zamanlı olarak

görüntüle_ı,ebilmelidir. Sonuçların gerçek zamanlı olarak görüntiilenme formatı kullanıcı tarafrndan 1aPılan

alarlanıalara göre salısal_ eğimsel ve renlı gradlanı şeklinde olabilmelidir. GerÇek zamanlı gÖrüntiileme

mikroplaka üzenndeki her bir kulucuk için 1apılabilmelidir.

41. çihazın data ana1id _r-azılımı tek-fuşla assa_v hesaplanıa şablonlanna sÜip olmalıdır. Data aııa|ızi Y'azılrmı

salesinde: a) otomatik DNA/RNA konsarıtras1.on hesaplaması, b) Kd, Knı ve Vmax hesaPlamalan, c)

standart eğinr hesaplamalan, d) lineer regresyoıL 4- ve S-parametre. hiperbol. 2- ve 3. Polinom. kubik kama

ve dilimsel standart eğim fitleri, e) kullanıcı tarafindan formül oluşturma, f) Z{eğeri hesaPlaması, g) temel

istatistik hesaplamaları_ h) Michaelis-Menten, Lineweaver-Burk ve Scatchard grafık Çizimi. ve i)

MicrosoftÖ Excel ve ASCII formaİlanna veri aktaıımr 1,apılabilmelidir.

42. Cihazın 1,azılrnılan FDA 21 CFR part l t ulumluluğuna sahip olmalıdır ve 1azılımlar bunu belgelenıelidir.

FDA 21 CFR Part l1 uıırmluluğu ile sğlanan r*::*S$!ve elektronik imza altıaprsr ile verilere
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_ı,etkisiz bir şkilde erişim engellenebilmeli ve kal,ıtlann tasıtlı olarak nıanipüe edilme riski en aza

indirilmelidir.

43. Cihazın razılımlan stnır§ız kullanrcı lisansına sahip olmalıdır. Bu sa_r.ede, 1azılımlar sınrsız sayda

bilgisararda kurulabilmeiidir.

44. Cllüz ile birlikte ıazıIımiar ile urıımlu çalışan t adet bilgisalar verilmelidir.

45. Cihaz CE belgesine süip olmalıdır.

46. Cihaz 220-240 Vi50-60 Hz şebeke geriliminde çalşabilmelidir.
47. Teklif veren firnıa önerdiği ürünün üreticisinin Türki.r,e Tek Yetkili Temsilcisi olduğunu gösteren y,etki

belgesine ve_ra Tiirki_ıe Tek Yetkili Temsilcisi'nden aldığı yetki belgesine sahip olmalıdır.

48. Yüklenici firnıa, üriiııün kullaııımı. balımı ve olasr anzalann giderilmesi konusunda kendi eğitilmiş

personeli ile idarenin belirleyeceği saııda personele ücretsiz eğitim vermelidir.

49. Yüklenici firma idarece betirtilen ,ı,erde ürünün montajını ücretsiz 1zpmalıdır, ıe tiim malzeme ve

aksesuarlan çaiışır durumda teslim etmelidir.

50. Yüklenici firma_ ürünün fabrikas1,on ve işçilik hatalarına kaışı ilk 2 1ıl ücretsiz gararıti vernıelidir. Garanti

prof. Dr. ooKu.,*
G.Ü. Tıp Fakiiltesi Fiz1oloji A.D.
öŞetim üvesi

G.Ü. Tıp FaktiltesiFiz_ıoloji A.D
Öğretim Üyesi

süresi bitiminden itibaren 8 1ıl süre ile ücreti mukabili yedek parça ve teknik garantisi vermelidir.


