BILIMSEL

alnlıulve
BöLüMü

GAZİ ÜNİVERSİTES|

annşrınıııA pRoJELeni irıriveç FoRMu

PROJE YÖNETİCISİNIN ADİ SOYAD|
PRoF.DR. MUSTAFA ARK

Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri

TEL:2o2312u

_053/

b g8

9tr1

TARıHı

No

03l1ol2018

4

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ,NE
(Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)
,o2l2o17_12, kodlu ve,RAzı PlR/AzoL

TüRü BıLEŞıKLERıN olAsl ANT|MIGRATUVAR ETKILERıNıN A549 KANSER

aşağıda cinsi, miktarl ve özellikleri Yazılı toPlam 9 ka|em
HüCRELER|NDE ıNCELENMESI,konulu projem için zorunlu olan
temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim,
hizmetin / ma|zemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten

Malzemenin cinsi

MiKarı

10 ml serolo.jik pipet : Kimyasalları hücre üzerine
verİn'eye yarayan çubuk,

5

20 ML : Kültüre hücrelerin
Penicillin-Streptomycin
'
;;Ş;;;;İi?İn v6rilen besiyerinin bir bileşeni,

5

Sıra
No

'

1

2

için
Fetal BoVine Serum: Kültüre hücrelerin beslenmesi
verilen besiyerinin bileşeni,

3

öıçti

Özelliği

Birimi

I
ürün asağıdaki özellikleri içermelidir
nlla," ve DNase free olmalı
l ı 1.1on-orİoo-",İiC,pipet
tek tek steril ambalajlı ve tek
-paKet l ı i;;;i;5J;Ğiik ıullanımlık
olmalı
I
adet 10 ml hacimlik
3. Tek bir kutuda en

az 10O

seroloiik oiDet ver almalı
Ürün asağıdaki özellikleri içermelidir,
pg/ml streptomycın
1 . 1 0OO0 lU pÖnİcillin ve 10000
içermeli
2. Hücre kültürüİde test edilmiş olmalı
a. Steİil olmalı ve her bir ambalaj 100 ml hac|mde

'

1

2

.

Ürün asağıdaki özellikleri içermelidir,
1. Hbat inactivated olmalı
2. Steril olmaİı veher bir ambalaj 100 ml hacimde
olmalı,

1

Ürün aşağıdaki özellikleri ice.rlel|!i1,_^,.

ljİ

culture
Jreİİİ'ntiİİejl6r lğn uygun o|malı ve tissue

4.25

3. Endotoksin içermemeli
cm2'l|klJtivti." alanı oİmalı ve 7 ml'lik çalışma
hacmine sahip olma|ı

Z
T25 cell culture flask 132 adl] 1 pkt :Hücrele.rin
beslenip çoğaltılması için kullanılan kutucuKlar,

4

5

olmaıı
1. Steril, non-pyrogenic ve non-cytotoxic
olmalı

1

5.Tekbirambalaj@
,1.

Cell culture dish 60mmxlSmm sterile 2Olbag 500/cs:
]İİ;;;İ;;";iiiğ çogaltılmasını sağlayan kutucuk

3

1

Ürün asağıdaki özellikleri içermelidir
olmaıı
Steril. non-pyro-genic ve RNase/Dnase tree
z. tıssu1 culture treated olmalı
3. 6d#;İsmm boyutlarında olmalı

Ürün asağıdaki özellikleri içermelidir,..
EDTA ve sooıum
6icarbonate içermeli
hacimde
2. Steril olmalı ve her bir ambalaj 100 ml
1. %0.05 Tİyğsin, 0.53 mM

solution 100 ML : Hücrelerin tutunduğu
Trvosin-EDTA
'' "-';u*;;a;;iyi,imasın ı sağlayan kimyasal,

1

Ürün asağıdaki özellikleri içermelidir,

oıü|ıaıü
yapı lm ış olmalı
."teryalden yapıımıs
nitril materyalden
1 Sentetik
lİ"İ"tiX'niİriİ

lateks içermemeli Ve pudraslz oımaıı,
z.'ooğaı
S. r"er kullanımlık ve iki elle uyumlu oımaıı,
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Nitril Eldiven (S)

:

Deney sırasında giyilen eldiven

5

1

qıdava dokunma sertifikası olmaııoır,
Je EN 374-2 kimyasal direnç Ve
mikrobivoloiik aktivite raporlarl olmaııolr,
Ö. Eİ az'5 yıllık raf ömrü olmalıdır,
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