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GAZi üNİvgnsirnsi
BiLiMSEL ARAşTIRMA rRoJELERI

Yürütİicüsü olduğum T.C. Strateji Bütçe Başkanlığl destekli 20l9Kl2_149088 kodlu

.,Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi NÖROM" altyapı projemiz kapsamında

aşağıda belirtilen 5 adet cihazın alımının gerçekleştirilmesi için gereğini bilgilerinize arz

ederim.

Saygılarımla.

Prof. Dr.

Ek. Teknik şartnameler
1. Tam motorize mikrotom l adet

2. Cryostat clhazı (frozen clhazı) ----- 1 adet

3. Doku gömme clhazı ----- 1 adet

4. Parafin su banyosu l adet

5. Doku takip cihazı standart 1 adet
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1.

2.

ROTARY MİKROTOM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Cihaz ithal malı ve orijinal üretim olmalıdır.
Cihazn mikrometre mekanizması ve kaba besleme sistemi kapah bir sistem iÇinde

olmalıdır.
3. Clhazrutin olarak araştırma laboratuarlan, patoloji histolojİ laboratuarlarırıda sert ve

büyük numunelerde dahiyüksek kesit alma kalitesine sahip olmalıdır.
4. Cihazkesit alma işlemi bİttikten soffa numune tutucusu yukan doğru dönerken geri çekme

(retraction) sistemine sahip olmalı ve bunu otomatik olarak kendisi yapabilrnelidir. Manuel

çalışınada çihazın retraksiyonu en az 5-100 mikron arasında 5 er mikronluk adımlarla ve

ayrıca motorize çalışmada kesiın h:zına bağlı olarak retraksiyon yapılabilmelidir.
İstenildiğinde bu özellik OFF yapılabilmelidir.

5, Cihazplastik veya blok tutuculara uygun adaptörlere sahip olmahdır.
6. Bıçak İutucu özel bir kilitleme sistemine sahip direkt yerleştirme yapabilmeli,cihazın bıçak

tutucusu alt tablası öne arkaya ve sağa,sola hareket ederek bıçağın bütün boyutlarırıı
tablanın açl ayannı bozmadan kullanma imkanı vermelidir.

7. Cıhazın numune kesit alma aralığı 0.5-100 pm olmahdr ; ve
0,5 - 5 mikron arasını ; 0,5 mikron artınmlarla
5 -20 mikron arasmı ; l mikron artrrmlarla

20 - 60 mikron arasınl ; 5 mikron artırrmlarla
60 -l00 mikron arası ; lO mikron artınmlarla kesit vermelidir.

8. Cihaz tam otomatik motorize bir sisteme sahip olmalıdır.
9. Clhaz manuel olarak da çahşma imkanı vermelidir.
l0. Cihaz microprocessor kontrolü altında olmalıdır.
l l . Cihazda numune kesit alma işlemi döıt farklı modda olmah;cihaz seri kesİt a|maya, tek tek_kesİt.

almaya,kullanıcının isteği doğrultusundakihız ve hassasiyette (step) ve manueVotomatik ÇalıŞmalarda
kesim işlemini isteğe bağlı açıda (rocking/salıncak modunda) gerçekleştirmeye elveriŞli olmahdr.

|2. Cihazn doku kesim hızı 0,5-420 mm/sn (+l-%|0) arasında olmalı ve kesim işlemi esnasında devamlı

olarak ayarlanabilmelid ir.

l3. Cihazın dikey hareket mesafesi yaklaşık 70 mm, toplam numune ilerletme hareket sahası

yaklaşık 24 mm (+/- 1 mm)olrnalıdır.
|4.Clhazınbıçaktutucukilitleme mandalı ergonomik olması vekullanıcı kolaylığı iÇin atık

tepsisinin dışından kilitlenınelid ir.

15. Cihazın trimming (tıraşlama) kalırılığı 1-600 pm
|,2,5,|0,50 pm 'luk adımlarla 5 kademeli olarak
sahip olmalıdır.

l6. Cihazın motorize olarak max. numune ilerleme hızı 800

ayarı 300 pm /sn. olmatıdır.İlk kesit alnra pozisyonuıra

arasıııda ayarlanabilmeli ve tıraşlama
otomatik trimming (tıraşlama)sistemine

pm /sn. olmalı, aynca hassas hız
1800 pm /sır.'de ulaşabileır hızlr

geri alnıa özeltiği bulunmalıdır.
l7. Cihazın obje ftıtuctısunun pozisyonu istenilen ııoktada

nıeıno özetliği bulunmalıdır.
hafızasına kaydedilebilen

l8. Cihazın olıje tutucusu lıcm motorize olarak heın de cihazın yanındaki
ileriye ve geriye besleıne yapnıasına inıkan verınelidir.Bu kol saYesiııde

şekitde hassas kesit alınası sağlanmalıdır.
l9. Cihazın ahk tepsisi anti statik bir nralzenıeden iınal edilınİş olup, pırafin atıklarının

yapışnıaıııasını sağlıryan özel diza_vn edi.lıniş ergoıromik bir tasarınra salriP olmalıdır.
20.'Cihazn üzerinde, İehlike anında cihazı işlem dışı bırakan acil durdurma butonu

bulunmahdır.

kol vasıtası ile
daha seri lıir
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2|. cıhazn doku tutucusunun hareket sahası 8 derece olınalı ve sıfir nokta referanslı numune
oriyantasyonu hassas olarak yapı labi lmelid ir.

22. Gerekli malzemeleri tutturmak için cihazın arka panelinde mıknatıs bulunmalrdır.
23. Cıhazın arka aydınlatması ile ilgili bağlantı soketi opsiyonel olarak verilmelidir.
24. Koruma aleti ile birlikte ayak pedalı bağlantı soketi opsiyonel olarak verilmelidir.
25. Cihaz standaıt aksesuarları ile birlikte teslim edilmeli. Bıçak tutucu disposable düşük

profil bıçaklara uyumlu olup açı ayan bulunmalı ve temizleme işleminden sonra daha
önceden belirlenen açıya gelebilınelidir.

26.Cıhazn kullanıcı güvenliğini artıncl iki bağımsz çevirme kolu kilit sistemi bulunmalıdır.
Ve motorize kesim esnasında çevirme kolu tutacağı merkezlenebilmelidir.

27. Cıhazn iki öne ve iki arkaya kaba besleme hızı bulunmalıdır.
28, Cıhazn tek el ile kontrol edilebilen universal kaset kelepçeleme sistemi bulunmahdır.
29. Cihazın, click stop ayarlamalı hassas yatay bıçak tutucu ayarı özelliği olmahdır.
30, Cihaz uzun süreli kullanımda fiziksel rahatsızlık vermemelidir.
3l. Cihazla birlikte opsiyonel olarak, soğuk numune bloklannın koyulabilmesi için cihazın üst

kısmına monte ed ilebilen soğutucu tabla verilebilınelid ir.
32. Clhazla birlikte opsiyonel olarak,bıçak tutucuyatakılabilen ve yapılan kesitlerin direkt

olarak içine alınarak yüzdürüldüğü bir su haznesi ataçmanı verilebilmelidir.
33. Kontrol panelinin yükseltilrniş özellikte kaba besleme düğmeleri kullanıcıya cihaza

bakmadan, parmaklan ile hissederek kullanma becerisi sağlayabilecek yapıda olmalıdn.
34. Cihazın motor sistemini idare eden kumanda modülündeki çalışma ve ayar tuşlan

dokunmatik ve sembol işaretli olmahdır.
35. Cihaz çalışmaya başlama esnasrnda herhangi bır arua durumundave dokukesiminin sona

yaklaştığında optik ve akustik sinyaller vermelidir. Cihazı dokututucu sistemi ayarlanan
konumdan herhangi bir şekilde değişikliğe uğradığındakolay ve emniyetli olarak eski
konumuna dönebilrnelidir.

36. Cıhazn kullanımıyla ilgili tüm bilgiler cıhaz .j,zet'ınde ve kumanda ünitesinde bulunmalı
ve 4-dijitli LED ekrandan okunabilen bu bilgiler, dokunmatik tuşlarla kontrol
edilebilmelidir:

a) Numune retraksiyonu kaç pm olarak gerçekleştirdiği (Retract)
b) Acil durdurma butonu (E-stop)
c) Çevirme kolu kilidi/numune başı kilitleme fonksiyonu(Lock)
d) Tıraşlama kalırılığı (Trim)
e) Mikron kesim kalırılığı
Q Yapılan toplam kesim adedi
g) Yapılan toplam kesim kalınlığı sayısı

37. Cıhaz|a birlikte toz örtüsü verilmelidir.
38. Cihaza isteğe bağlı (opsiyonel) olarak, mikroskop taşıyıcı, numune aydınlatması ve

dondurucu ataçman monte edilebilrnelid ir.
39. Cihaz220V l SO-1O Hz.elektrik ile çalışabilmelidir. 
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FROZEN CLHAaTEKNİK ŞARTNAMESİ (CMl520)

1. Cihaz mikroprocessör kontrollü olmalıdır.
2. C|haz çahşma haznesi üsten açılabilir, ısıtılabilir rezistanslı gözlem carnrna sahip olmalıdır.
3. Cihaz elektronik ısı kontrollü olmalı, displayden-30 C0 kadarayarlanabilmelidir. İstenirse

cihaz spesimen diskleri -35 C0 kadar soğutma yapabilmektedir.
4. Cıhaz alfanümerik displaye ve zar tipli dokunmatik panele sahip olmalıdır.
5. Defrostprogramı otomatik olup l2 dakika içinde istenilen sıcaklığa ulaşmalıdır.
6. Mikrotom horizontal hareket sahası 25 mm. vertikal hareket sahası 59 mm olmalıdır.
7. Cihaz mikrotomu obje tutucusu motorize olup, hızlı ve yavaş besleme seçeneğine sahip

olmahdır.
8. Cihaz mikrotomu kesit aralık|arı 2-60 mikron arasında dijital olarak ayarlanabilir

olmalıdır.
9, Cıhann ileri-geri obje hareketi motorize olmalıdır.
l0.Cihazın mikrotomunun bıçak tutucusu, özel bir kilitleme sistemine sahip direkt yerleştirme

yapabilıneli,cihazın bıçak tutucusu alt tablası öne arkaya ve sağa,sola hareket ederek
bıçağın bütün boyutlarını clhazın açı ayannı bozmadan kullanma imkanı vermelidir.

l l.Cihazın bıçak tutucu sistemi değişebilir özellikte olmalıdır.
12.Clhaz iki vida ile zemine sabitleştirilebilir özellikte olmalıdır.
13.Motorize obje kontrolü sol kol için ergonomik olarak dizayn edilmeli, kesit besleme

panelinde hızlı veya yavaş spesimen beslenmesi ve geri dönüşü seçilebilmelidir. Hızlı olan
besleme ve geri dönme hızı 0.9 mm/sn. iken yavaş han 0.6 mm/sn. olmahdır.

14.Cıhaz otomatik defrostprogramma sahip olınalı, manuel olarak daherhangi bir ortamda
defrost kontrolü yapılabilmelid ir.

|5.Cıhaz hem standart hem de dispsable bıçak ile çalışma imkanı vermelidir.
l6.cihazın iç kısmı tamamen paslanmaz çeliklen imal edilrniş olınalıdr.
17.Clhaz220V 50 Hz. İle çalışmalıdır.
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DoKU c() ,ın,ıB cirıızı rnxNir şAIll,Nı\. -,.,ıEsi

Cihazdokuların parafiııe göıııiıiı:ıcIr blok lıalinç getirilmesi içiıı 1:cre 
',1i uygulaınaiaı.ın ti_iınünü bir

arada yapabilecek tasarııı]a salıi,, ,. jıı,ıalıdır.
Cİhazın Parafin hazırcsİ, çalışııı,. ,, iizcı_ı,lerive <iııl-ıili ısıtıcı tcpsilcı,i iç'ıı ayarlaııabilir ısıları 50 ile
75 oC arasında l' lik aıtırıı-ıılaı lı: iı_ı,arlırı-ıabilmciidir.
Parafin haznesi kapasitesi eıı ıı,ı .} Iitrc olınalıdıı..
cihazın kaset ve ısıtıcı tepsileı,i -viılilaşık l50 kaset alabilmelidir.
Parafin disPenser koııtroIti (akış ııiilitaı,ı)ayarlaııabilir özellikte c,ılıııalıılır.
Kasetler ve gömme ıııoldlarıııııı siıl<laııınası içiıı geniş, ısıtıcılı çalışııııı 1,üzeyi bultıııınalıclır.
larafin akıŞını sağlaYan ve akı,; iiızını ayarlayaıı el veyaayak pec'ıılı ]:ıılunmalıclır.
çıkarılabilir ve ısıtıcılı özeIlikı ,l ııclet parafin ıttık tepsisio|ırrıılı ,ır.
Cihazda otomatik ÇalıŞtırıııa it ı c;ılışıı-ıa günlcı,i, .uuİprogr,,,-,ıl:ıı ııbi',ııelidir ı,e btı özellik off
olarak seçi lebi lmel itl ir.

l0. Cihaz soğutucu ıSı avarı -6 oC 
_ı c tıaclar soğutulııbiIir özellikıe olıııırlıilır.

l l. Cihazın soğutucu yliz,eyi yaklaşıl< 65 blok alacali kapasiteye salıilı o|ıııalıdır.
12. Cihazın 6 adet ısıtıcılı forseps iııızııesi bulunınaiıdır.
|3. Cihaz maksimum %60 nispi ı-ıı-:;;,ı tırtaıılıııda çalışabilınelidir.
l4, Cihazın uzun bir stirc ÇalıŞıııas; ı iııı,ıııııııııda, çal,şma yüzeyiııdcki lııı. ,aıımayı önlc.l,cıı opsiyonel

olarak verilen bir akı.ilik kapaI. .ı:,ııı-ııııalıdır.

l5. Cihaz +l8l+40 oC lik ocla sı, ,,i;(ı ı|cğerleriııtle çalışmaIııIır.
16. Cihaz22OVl50 Hz"cle çalışııı,, ,,;ıı:.
17, Cihaz hızlı Şok soğulıı-ıa Yapa[ıi]ıcck sisteme salıip olınalıclır.Bıı ı:laıı standart ye [-ıii1,[i[ 111996

Doku bloklaına kaset lerine Lıy!ıı i i ı tı l ıı-ıal ıdır
l8, Cihazınkontrol Panelinden ısıiı,:ılı tepsiler, parııfiır reservuar vc calı:]ılAyüzel,i içiıı ısı al,arlaması

yapılabilmel i ve bun I ıır LC D c lı ;,ıı ıı ı ııcl aıı okuna [.ıi lınel id ir.

ıı değerleri bıı ekraır
iır. Soğıık tiılıla tizerinde
,e ır ısıyı sağlıınıak ı.izere

20, Cihazla birlikte opsi1"onel(istci,: lııığlı) olarak Riiytiteç verilcbilıııçIitliı..
2l, Soğuk Plakanııı ısıtılııııŞ dıŞ kc;ıııı,liıİı stıyoğuı-ıIı,1.1U,gr; tbrır-ıasi,oı.ıiıııu engeileıncliclir.
22. Cihaz ithal malı olı-ııalıclır.

19. Cihaz üzerinde dokıınnıatik ,ı].ı el<ran buluıımalı ve ttiı-ıı sıc.ıkl,
üzerinde izlenebiIn-ıelidir. lı . i]ir ıııııı nodtij iizerinde bııltıııı,ıal:
bozulma riskini aza Itıırak i çı' ;,. ı : ra ı ı buluı-ı ı-ı ıanralı, sadccc is,cn i

açma/kapama düğıııesi b ul ı.ı ı ı ı.ı i ıi ] ı d ır.

ar oeı.Dr.çcodliı e.&e,,Atça
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PARAFİN SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ GIII210)

|. Cihaz kesilen dokulann gerdirilmesini ve kurutulması için kullanıma uygun olmalıdır.
2. Clhazın kapasitesi yaklaşık 2lt olmalıdır.
3. Yüksek dokulara kolayca ulaşmak ve net olarak görmek için cihazın iç yüzeyi yansımasz

siyah renkli olmalıdn.
4. Cıhazın sıcaklığı 75 Ockadarayarlanabilir olmalıdır.
5. Cıhazdatam otomatik dijital göstergeli termostatik ısı kontrolü mevcut olup, devamlı

olarak gerçek ısıyı göstermelidir.
6. Cihaz üzerinde dokunmatik açma-kapama düğmesi olmalıdır.
7, cihaz üzerinde otomatik koruma devreleri bulunmalıdır.
8. Cihaz 220150 Hz'de çahşmalıdır.
9. Cıhazın kablosu topraklı ve 2,5 m uzunluğunda olmahdır.
10.Cihaz ithal malı olmalıdır.
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D oKu TAKip cin Azı TEKNİ K şARTNAMEsi (sraış»ART MoDEL)

l. Cıhaz programlanabilir ve tam otomatik özellikte olmalıdır.
2. Cihazın ttim fonksiyonları mikrobilgisayar kontrolü altında denetlenebilmelidir.
3. Cihaz otomatik olarak çalıştırılabildiği gibi manuel olarak da çalıştırılabilmelidir.
4. Cihaz yan kapalı sisteme sahip olmalı işlem süresince kaplann kapakları sürekli kapalı olınalıdır.

Ya|nız yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında cih azınkapağı açılmalıdır,
5. Cihazın kimyasal istasyorıları sabit, doku takip sepetleri ise istasyon geçişlerinde hareketli

olmalıdır.
6. Cihaz üzerinde gerçek zaman saati olmalıdır. Ayrıca yapılan her program için dışarıdan yapılacak

etkilere karşı kilitleme sistemi sahip olmalıdır.
7 . Cihaz bir seferde iki sepet ile l60 kaset işleyecek kapasiteye sahip olmalıdır.
8. Cihaz 9 ayrı program hafızasına sahip olınalıdır. Bu prograınlar cihazkapatıldığında veya elektrik

kesintisinde silinmeyen özellikte olmalıdır.
9. Clhaz işlemin sona erdiğini veya herhangi bir arızaduıumunu bildiren sesli alarm sistemine sahip

olmalıdır.
l0._ Cihazın gerÇek zamarı saati olmah, daha önce programlararı bir saatte otomatik olarak çalışmaya

baŞlayabilmeli ve işlem geciktirme süresi 9 (dokuzJ güne kadar çıkabilmelidir.
1l. Cihaz her biri l .8 litre kapasiteli olan ve son 2 tanesi parafin kabı olmak izere 12 istasyon

bulunmalıdır. Kaplar paslanmaz özellikte, kimyasal etkilere dayanıklı ve şeffaf cam malzemeden
imal edilmiş olmalıdır.

12. CihazdaParafin kabı sayısı isteğe bağlı olarak üçe kadar çıkarılabilmeIidir.
l 3. Cihazda bulunan Parafin kapları elektronik termostat kontrollü olıııalı, sıcaklık 45-65 "C arasııda

ayarlanabilmelidir.
14. Cihazd,aherbir kap (istasyon) için işlem süresi 0 sn.- 99 saat 59 dk. arasında birer birimlik

artımlar ile hassas o larak ayarlanabilmelidir.
l5. Cihazda dokuların kimyasallarla daha iyi etkileşimini sağlamak için 'Agitation' (çalkalama)

sistemine sahip olmalıdır. Bu işlemi her 3 (üç) saniyede bir yapnıalıdır.
l6, Clhaz elektrik kesilmesi durumıında voltaj tekrar geldiğinde işleme kaldığı yerden devam etmcli,

isten ildiğnde d oku sepeti manuel o I arak alın abi lmİlidir.
17 ,,CihazdaProgramlama aŞamasında kısa süreli takip yapabilmek veya özel rutinler için istenilen her

bir kaba (istasYona) PASS komuru ile dokula.,n o tl*yr*la girmeden bir sonrakine geçmesisağlanmalıdır. '
17 . C|haz aşağıdaki aksesuarlar ile birlikte verilmelidir.

2 adetkaset sepeti
l adet sepet tutucu
l0 adet kimyasal kabı ve 2 adetparafin kabı fu.&,.^ At.c.,-_
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