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projem iÇin
.t8-02,kodlu ve,Ağızda Dağılan Film
Şek|indeki DozajŞekillerinin Geliştirilmesive KarakteÜasyonu'konulu
zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 2 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten
temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

1.Pipet sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli
olacaktır.
2.piDet eroonomik dizavna sahip olmalı ve tek elle
yapılabilmeiidir.
Yüzeyi, pipetin ele tam
hacim ayaiı
olaİak oİurmasını sağlayan tipte olmalıdır.
3.Pipet organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir
materyalden yapılmış olmalıdır.
4.Pipet aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve
kimyİsallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere,
küflenmeye, renk ağarmaslna, Ve güneş lşlğlna
davanıklı brqanik polimer (Fortron) pistona sahip
olmİlıdır. Bu organİk piston'sayesinde pipetler hafif
olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık
vermeyecek yapıda olmalıdır.
5.1ki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipette;
1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli
veya dağıtılmalı
2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile
boşaltılmalıdır.

Eppendorf Ayarlanabilir hacimli pipet

6.Pioette istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi
ile'avarlanmatı ve yukarıdan aşağıya doğru okunan
hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve
öz;llikleiipetleme slrasında görülebilmelidir.
7.piDetin kontıoj butonu kullanılacak maksimum hacimi
ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır.
8.Pipette slvl boşalt|ldlktan sonra ayrı bir buton ile uç
atımı sağlanmalıdır.
9.Pipet kalibre edilebilir İe tamamı veya istenirse alt
kısnİı otoktavlanabilir (20 dakika 121"C'de) olmalıdır.
'tO.Pipet fabrika son'kontrol sertiİikalarl iIe birlikte
verilmelidir.
'|'l.Pioetin saölam bir kalibrasvon mühürü olmalı,
fabrika kaIibrasİonları değiştirild'İğinde anlaşılabilmesi
için farklı renkt'eki yedek kalibrasyon mühürü pipetle
birlikte verilmelidir.
'l2.Pioet asağıdaki hacimden o|uŞmalı Ve hacim
belirtilen hiktjrl arda arttırılabilmelidir Çalışma aralıkları
5OO - 5000 mikrolitre Artım Değerleri 5 mıkrolitre
't3.Yukarıda belirtilen pipetin kabul edilebilir hata
payları aŞağlda belirtilmiştir
Çalışm'a aralıkla-rı, lHacim, lHbta Payı
500 - 5,000500
2,500
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