
cnzI üıı|venslresl
g 

l ı_l ı,rseı_ ARAşTı RMA pRoJ Elenl l rırIveç FoRM u

glnlııIve
eöLüı\4ü

pRoJE yöııerlclslNlı.ı ıoı soyADı rınlnl No

Tıp Fakültesi
DahiliTıp Bilimleri

pRoF.DR. iı-HRı.ı yerxlN
2810112020

Hs/ı
5

rEL:3122o25818 - ,B2_ 223 06 U

onz! üıııve*.,r=.*KrK? 
q 3l lYt^/lo'"

(Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)

'ül2o18-o7'kodlu ve'Obezite hastalarında lL, lFNgamma, TNF-alfa, GM-CSF'in leptin direnci ile olası ilişkisinin araştırılması

An investigation for studying relations between leptin resistıance and serum cytokines, lL, lFNgamma, TNF-alfa, GM-CSF

' konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özel|ikleri yazılı toplam 2 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis

edi|en ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Sıra
No Malzemenin cinsi Miktarı öıçti

Birimi
Özelliği

1 Human Leptin ELlsA Kiti 1 adet

1.Ürün ,| hafta içinde teslim edilecektir.
2.urünün numunesi test edilecekir.

3.ilgili fi rma laboratuvardaki çalışmalarda güvenilir
sbnuç vermeyen, bozuk çıkan ya da kullanım

süresinde bozulan kit ve sarf malzemelerini, hiçbir
gerekçe ileri sürmeksizin yeni kit ve sarf malzemeleri

ile bir ay içerisinde değiştirmelidir.
4.Ürünün analitik hassasiyeti değeri <3.5 pg/mL

olmalıdır.
5. Ürünün assay aralığı 15.6-1000 pg/ml olmalıdır.

6.Ürünün örnek tipi süpernatan ile en az 100çıl ,plazma
ve serum ile en az 1Oul hacimde çalışma iğn uygun

olmalıdır.
7.Ürünün interassay CV değeri 4.6% olmalıdlr.
8. Ürünün intraassay CV değeri 3.6% olmalıdır.

9. Ürün kolorimetrik mikroplaka okuyucu ile kullanıma
.. uygun olmalıdır,

10. Urün 96 testlik olmalıdır.
,t 1. Kit teslim edilirken uygun saklama koşu|larında

teslimatl yapllacaktlr.
,t 2.Kitin tespit edici antikoru biyotin ile konjuge

olmalıdır.
13. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

2 Human Grelin ELlSA Kiti 1 adet

l.Ürün 1 hafta içinde teslim edilecektir.
2.urünün numunesi test edilecektir.

3.ilgili firma laboratuvardaki çalışmalarda güvenilir
sbnuç vermeyen, bozuk çıkan ya da kullanım

süresinde bozulan kit ve sarf malzeme|erini, hiçbir
oerekce ileri sürmeksizin yeni kit ve sarf malzemeleri

ile bir ay içerisinbe değiştirmelidir.
4.Ürünün analitik hassasiyeti değeri 1,t.8

pg/mLolmalıdır.
S.Urünün assay aralığı 1 5.6-1000 pg/ml olmalıdır-

6.Ün]nün ömeklipi süpernatan ,plazma ve serum ile
en az251ıl hacimde çalışma için uygun olmalıdır.

7.Ürünün intera§say CV değeri 8.S%olmalıdır.
8.Ürünün intraassay CV değeri 6% olmalıdır.

9.Ürün kolorimetrik mikİoplaka okuyucu ile kullanıma
.. uygun olmalıdlr.

'l0.Urün 96 testlik olmalıdır.
11.Kit teslim edilirken uygun saklama koşullarında

teslimatl yapılacaktır.
12.Kitin Tespit edici antikoru biyotin ile konjuge

olmalıdır.
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Sıra
No Malzemenin cinsi Miktarı öıçti

Birimi Özelliği

13. Kısmi teklif kabul edilmeveceKir.


