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KİT-ARGEM kapsamında yapılacak çalışmalarda kullanılacak aşağıda adı, özelliği ve miktarı belirtilen 
plastik ve sarf malzemelerle ile ilgili verilecek tekliflerde mutlaka, marka, kod numarası ve ambalaj 
boyutu (adet veya paket) belirtilmelidir. Teklif edilen ürünler için verilen marka ve kod numarasını 
gösterir katalog bilgisi teklifle birlikte sunulmalıdır. 
  

Sıra 
No 

Malzemenin Adı Özelliği Miktarı Birimi 

1.  
Hücre kültürü flaskı, 25cm² vent cap, 
sterile  

ISO 13485:2003 and ISO 
9001:2008 standartlarına 
uygun,  DNase and RNase ve 
pirojen içermeyen, gamma 
steril, TC treated ve 25 cm 2 

büyüklüğünde ve filtreli 
kapaklı olmalıdır. 1 koli en az 
360 adetlik flask içeren ve 10 
luk paketler halinde olmalıdır. 

1 koli 

2.  
Hücre kültürü flaskı,75cm² vent cap, 
sterile  

ISO 13485:2003 and ISO 
9001:2008 standartlarına 
uygun,  DNase and RNase ve 
pirojen içermeyen, gamma 
steril, TC treated ve 75 cm2 
büyüklüğünde olmalıdır. 1 koli 
en az 100 adetlik flask içeren ve 
5 lik paketler halinde olmalıdır. 

2 koli 

3.  
Hücre kültürü flaskı, 150 cm2, filtreli 
kapaklı, steril 

ISO 13485:2003 and ISO 
9001:2008 standartlarına 
uygun,  DNase and RNase ve 
pirojen içermeyen, gamma 
steril, TC treated,filtreli kapaklı, 
150 cm2 büyüklüğünde 
olmalıdır. 1 koli en az 36 adetlik 
flask içeren ve 3 lük paketler 
halinde olmalıdır. 

3 koli 

4.  
Hücre kültürü flaskı, açılabilir kapaklı, 
steril, 150 cm2 

ISO 13485:2003 and ISO 
9001:2008 standartlarına 
uygun, DNase and RNase ve 
pirojen içermeyen, gamma 
steril, TC treated, açılabilir 
kapaklı ve 150 cm2 
büyüklüğünde olmalıdır. En az 
18 adet/paket halinde olmalıdır. 

3 paket 

5.  
Hücre kültürü flaskı, açılabilir kapaklı, 
steril, 115 cm2, bariyerli 

ISO 13485:2003 and ISO 
9001:2008 standartlarına 
uygun,  DNase and RNase ve 
pirojen içermeyen, gamma 
steril, TC treated, açılabilir 

3 paket 
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kapaklı, bariyerli ve 115 cm2 
büyüklüğünde olmalıdır. En az 
18 adet/paket halinde olmalıdır. 

6.  Bioreactor 50, 50 ml 

50 ml hacminde ve konik tabanlı 
olmalıdır. Steril olmalıdır. 
Kapakları gaz geçirgen özelliklte 
steril PTFE filtreye sahip 
olmalıdır. En az 180 adet/paket 
halinde olmalıdır. 

1 paket 

7.  
15 / 50 ml bioreactor tüpleri için 
tüplük 

15 ve 50 ml bioreaktör tüpleri 
için uygun, 18 x 15 ml / 10 x 50 
ml kapasitesinde  
209 x 98 x 62 boyutlarında ve 
otoklavlanabilir polimer 
malzemeden mamül tüplük 
olmalıdır. 

10 adet 

8.  Bioreactor 600, 600 ml 

600 ml hacminde, konik tabanlı, 
100 x 183 boyutlarında 
olmalıdır. En az 26 adet/paket 
halinde olmalıdır. 

1 paket 

9.  600 ml bioreactor tüpleri için tüplük  

600 ml bioreaktör tüpleri için 
uygun 366 x 146 x 70 
boyutlarında ve otoklavlanabilir 
olmalıdır. En az 6 adet/paket 
olmalıdır. 

1 paket 

10.  
Cell Scraper, 240 mm uzunluk, 
 100 adet/paket 

DNase and RNase ve pirojen 
içermeyen, gama steril,240 mm 
uzunluğunda olmalıdır. Scrapper 
uzunluğu 13mm olmalıdır. Tek 
tek steril ambalajlı olmalıdır 

2 paket 

11.  
Cell Scraper, 362 mm uzunluk,  
100 adet/paket 

DNase and RNase ve pirojen 
içermeyen, gama steril,362 mm 
uzunluğunda olmalıdır. Scrapper 
uzunluğu 25 mm olmalıdır. Tek 
tek steril ambalajlı olmalıdır 

1 Paket 

12.  
Hücre kültürü petri, 34 mm iç çap 
900 lük 

Yüzey büyüme alanı 9.2 cm2 
olmalıdır. Steril, hücre kültürü 
için kullanıma uygun olmalıdır. 
Polystyrene malzemeden 
mamül olmalıdır. 

1  Kutu 

13.  
Hücre kültürü petri, 53 mm iç çap 
840 lık 

Yüzey büyüme alanı 22.1 cm2 
olmalıdır. Steril, hücre kültürü 
için kullanıma uygun olmalıdır. 
Polystyrene malzemeden 
mamül olmalıdır. 

1  Kutu 
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14.  
Hücre kültürü petri, 87 mm iç çap 
240lık 

Yüzey büyüme alanı 60.1 cm2 
olmalıdır. Steril, hücre kültürü 
için kullanıma uygun olmalıdır. 
Polystyrene malzemeden 
mamül olmalıdır. 

1 Kutu 

 
 
 
 
 
 


