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GAzi üN IVERSıTES| REıfiöRLüĞü,ııE
(Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)
,o2l2o18-1g, kodlu ve ,Arseniğe maruz kalan bireylerde serum Tiyoredoksin-1 ve Epidermal Büyüme Faktör Reseptör seviyelerinin
/ malzemenin
araştırılması,konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toPlam 19 kalem hizmetin

/

teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
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Özelliği
1.0tomatik pipetler ayarlanabi|ır olmalı ve havanın-yer

değiştirmesi(airdisplacement)ilkesinegore

çalışmalıdır.

l

2.Teklif edilen pıpdtıei ixi kademelı butona S_ahip
olmalı, butonun ilk kademesi sıvıyı çekmeK, dıgerı ıse
oioetlemek amacıvla kullanılmalıdır,
3.Pipet Üç'atım özelliğine İahip olınalıdır ve uç atırnı
avrı bir büğme ile sağlanmalıdır. Pipetin uç atma
yü e
m e k-a n iz ma s İ pi petlem e me_ka n izma s ı n d a n ta ma m
avrı vapılmls'olmalıdır. olçülebılen sıvı yalnızca
atı[abİen propilen uçla temas halınde olmamalıdır,
4.Pipetin uÖ atha mekanizması tamamen paslanmaz
çelikten yapılmış olmalıdır.
5.Pipetl6r ayartanabilir ve hacim gösterme
fonksiyonÜna sahİp olmalıdır. Pipetin hacim ayarlama
mekjnizması paslanmaz çelikten yapllmlŞ Ve hacım
mekanizmısı otomatik sürtünme ilc kilitlenme
mekanizmasına sahip olınalıdır.
6.Pioetlerin alt kısımları otoklavlanabılir Ve pipetin clle
İutulacak kısımları ciüşük ısı katsayısına sahip
fluorokarbon mührü ile kapalı olmalıdır.
7.Pipetler kalibre edilebilir özelliğe sahip olmalıdır.
B.Tekiif edilecek pipet!er aŞağıda belirtilen Ve önerilen
hacim aralıklarında bulunmalıdır:
1 Adet tek kanatll (0,2-2 pl)
2 Adet tek kanallı (1-10 t.ıl)
1 Adet tek kanallı (2-20 ı.ıl)
2 Adet tek kanallı (10-100 pl)
2 Adet tek kanallı (100-1000 pl)
1 Adet tek kanallı (500-5000 tıl)
'1 Adet tek kanallı ('1-10 ml)
1 Adet 12 kanallı (2-20 tıl)
1 Adet 12 kanallı (20-200 tıl)
1 Adet Pipetör
9.Pipet kuru sistern olmalı ve ayrıca yağlanmayı
_
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1

otomatik pipet seti

1

adet

gerektirmcmelid ir.

el kullanımına uygun şekilde
olmalıdlr.
1 1.Pipetler kullanılan laboratuvar eldıvenine zarar
vermemelidir.
12.Kontaminasyona yol açllmamasl amacı ile piston
saftün icinde olrnall. pipet ucu ile temas etmemelloır
l İl.Her'pipet test edılip kalibrasyonu yaptlmış olarak
I
teslim edilnıelidır.
l 14.pioetin oriiinal ambalajt içinde kaIibrasyon tarihl ve
l ensoektöİün ad ve soyad kodları bulunmalıdir.
l Pioetldrle birlikte 3 Adet 6'lı pıpet askısı ve 200 adet
1oo ml lik steril reaktıf havuzu verilmelıdir,
l
1O.Pipetler sağ
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