',

!

GAZİ ÜNİVERSİTES|
BlLiMsEL ARAşTıRMA pRoJELER| lHTlyAç FoRMu

glRlıılve

pRoJE yöıı er|clsl

eöLüı/ıü

ı.ı

lN

aoı SoyADı

renlHl

No

o2l0712018

b

pRoF.DR. zEHRANUR yüxsexonĞ

Fen Fakültesi
Biyoloji

TEL :2021376

GAzı

üN

q}
- f 3n ,t /7 Ç
'

ıVERSıTESı REı$öRLüĞü,ııE

(Bilimsel Araştırma Pğeleri Birimi)
'05/20'17-08' kodlu ve

Tawk dışkısından izole edilen

Laktik Asit Bakteri|eri eleopolisakkaritlerinin antioksidan ve antibiyofilm

aktiviteleri'konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 5 kalem hizmetin i malzemenin

/

teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Sıra
No

Malzemenin cinsi

Petri kutusu-P.S- 90X17 Mm

1

Miktarı

19

öıçu

Özelliği

Birimi

28lPK

Petri kutusu şeffaf ve polisteren yapıda olmalıdlr.
2.Petri kutusu '1000 adetlik ambalajda olmalıdır.
3.Mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır.
4.90 mm çapında olmalıdır.
5.Aseptik steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
6.Uvoulamİlarda sıcaklıktan etkilenmemeli, herhangi
'-bir
catlama ve deformasyon olmamalıdır.
,lO00 ul hacminde olmalıdır.
1.Pioet ucu
2.Pipet ucıi DNASE RNASE PYROGEN free özellikte
olmalıdır.
3.Pioet ucu 1O x96 steril,racklı ve filtreli olmalıdır.
4.pioet ucları laboratuvarda bulunan otomatik
İipetlerle uyumlu olmalıdır.
5.Pipetleme dÖiİruluğunu'arttırmak için tasarlanmış 53
('Sample- Saving -Surface ) polimer teknolollsl lle
üretiImiş olmalıdır,
6.Pioet ucu aslenmemiş polipropi|en (virgin
oolvbroovlen'e ) den imal edilmiş olmalıdır, .
7.FDh (uralİarına g'öre Limulus Amebocyte Lizat. Jeı
testi kullanılarak en-dotoksin için test edilmiŞ olmallolr,
T^^+ n,,.,aılılıjiı n nA Fl l / ml clen fazla olmamallolr.
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Pipet Ucu - Mavi - 1000 Ul

2

500/PK

1

.

Pipet Ucu - Sarı

J

200 ul

1

1

000/PK

,l PiDet ucu 200 ul hacmlnoe olmall(
pyRoGEN fre e özellikte
2.pioet ulu'DNASE RNASE
olmalıdır.
3 PiDet ucu '10 x96 steril,racklı ve filtreli o lmalıdır.
-'a.ğL"İ
laboratuvarda bulunan ot(ımatik
-Öİpetlerle
"' '--- rİlrn
uyumlu olmalıdır,
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ü-retilmiş olma|ıdır,
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6 Pioet ucu iİİenmemiş polipropilen virgin
pİjıvbİÖpvĞ"'; den imaı ediımiş oım alıdır. jel
e Lizat
ro'n (ıİralİalına g'öre Limulus Amebocyt ş olmalıdır.
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Pipet Ucu - Şeffaf - 10 Ul

1000/PK

ğit'puı
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laboratuvarda bulunan
ll ";.Fİ;İGları
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Sıra
No
5

Malzemenin cinsi

sodıum chlorıde Extra pure

Miktarı

.

öıçti

Birimi

ÖzelIiği
testi kullanllarak endotoksin |çin test edilmiş olmalıdır.
Test duvarlılıEı 0.06 EU / ml den fazla olmama|ıdır.
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