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GAzı ÜNlVERsıTEsı REKTöRLüĞÜ,NE
(Bi]imsel Anaştırma Pğeleri Birimi)
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METıLASYoNUNUN BELIRLENMESI konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellik|eri
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Total antioksidan status 'l00 testlik
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Özelliği
kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.
Toolam Antioksidan Kapasite Direkt olarak ölçmelidir.
Kit'kullanlma hazlr olmilıdır. Kit kolorimetrik prensiple
Kit otomatik analizörlere yüklenerek
calısmalıdır.
'otomatik
olarak calışabilmelidir. kitin reaktif ve
standartları uzun 6mürlü olmalı 2-8 derecede 1 yıl
stabil olarak beklevebilmelidir. Kit, Serum ve heparinli
Plazma örnekleriyl-e çalışılabilmeye imkAn tanımalıdır.
kit plevra sıvlsı. Bevin omurilik sıvısl, amnios slvlsl,
semen plazması, tülİrük ve idrar gibi vücut sıvı|arında
calısılabilmeve olanak tanımalıdır. kit, Doku
örneİlerihde çalı§ılabilmeyi sağlamalıdır. Kit, Bitki ve
Gıda ekstraktlarında çalışılabilmeye imkan Vermelldlr.
Kit. Yaölarda calısılabilmeve imk6n vermelidir. Kolay
uvoulğnabilir. otjvenilir vtİ duyar|ı olmalıdIr. Kit CE
tİe'İgesine sahip 6lmalıd r.
kitin verli malı beTqesi olmalıbır ve ürünle birlikte ibraz
edilhelidir. Kitler-100 er testlik ambalajlar şeklinde
olmalıdır. Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 30 ml,
Reaoent 2 Hacmi 8 ml olmalıdır. Yüksek ve düşük
olmak-üzere iki seviye kontrol olmalıdır. Teklif verecek
firmalar üreticiddn satış yetki belgesini sunmak
zorundadır.
kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.
Kit kolorimetrik prensibe göre çalışmalıdır-_Kit serum
ve plazma örn'ekleriyle ğalışı[abilmelidir.Kit plevra
sıvısı. bevin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, sem€n
plalmağı, tükrük ve idrar gibi vücut sıvılarında
calİsabilmelidir.Kit lipoprotein oksidasyon reaksiyon
'cuhıe eldesine imk'6n vermelidir. Kitin CE belgesi
olmalıdır. Kitin yerli malı belgesi olmalldlr Ve ürünle
birlikte ibraz edilrİelidir. - Kit bileşenlerinden Reagent 1
Hacmi: 30 ml, Reagent 2 Hacmi 8 ml olmalıdırYüksek
ve Otısul< olmjk üze-re iki seviye kontrol olmalıdır. Teklif
v6recek firmalar üreticiden satlŞ yetki belgesini
sunmak zorundadır.
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Total oksidan status 100 testlik
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Metilasyon kiti
Human qenomik DNA izolasyon kiti
Pipet ucu filtreli steril 200ul
pioet ucu filtreli steril 20ul
PiDet ucu filtreli steril 1000ul
piDet ucu filtreli steril 2ul
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