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

Sıra 
No 

Malzemenin 
Adı 

Özelliği Ambalaj Miktarı 
Birimi 

1.  

Immunoplate, 
maxibinding  

ELISA deneyleri için kullanıma uygun 
olmalıdır. 96-well plate, kapaksız, düz 
tabanlı, immunoassay (ELISA) için 
geliştirilmiş olmalıdır. Taban yüzey alanı 0.33 
cm2 ve total kuyu hacmi 400 µl olmalıdır. 
Uniform yüzey homojenitesine sahip 
olmalıdır.  
 
Maxibinding hem hidrofilik hem de 
hidrofobik proteinlerin ve biyolojik 
moleküllerin yüksek bağlanma 
gösterebilmesi için modifiye edilmiş 
polystyrene yüzeye sahip olmalıdır.  
 

100lük 
paket 

1 Adet 

2.  

Immunoplate, 
medibinding 

ELISA deneyleri için kullanıma uygun 
olmalıdır. 96-well plate, kapaksız, düz 
tabanlı, immunoassay (ELISA) için 
geliştirilmiş olmalıdır. Taban yüzey alanı 0.33 
cm2 ve total kuyu hacmi 400 µl olmalıdır. 
Uniform yüzey homojenitesine sahip 
olmalıdır.  
 
 
Medibinding intermediate özellikteki hem 
hidrofilik hem de hidrofobik proteinlerin ve 
biyolojik moleküllerin orta düzeyde 
bağlanma gösterebilmesi için modifiye 
edilmiş polystyrene yüzeye sahip olmalıdır. 
Antijen/antikor ELISA deneyleri için uygun 
olmalıdır. 
 

100lük 
paket 

2 Adet 
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3.  

Immunoplate, 
Unibinding 

ELISA deneyleri için kullanıma uygun 
olmalıdır. 96-well plate, kapaksız, düz 
tabanlı, immunoassay (ELISA) için 
geliştirilmiş olmalıdır. Taban yüzey alanı 0.33 
cm2 ve total kuyu hacmi 400 µl olmalıdır. 
Uniform yüzey homojenitesine sahip 
olmalıdır.  
 
Unibinding hidrofobik proteinlerin ve 
biyolojik moleküllerin bağlanma 
gösterebilmesi için modifiye edilmiş 
polystyrene yüzeye sahip olmalıdır. Antijen 
ELISA deneyleri için uygun olmalıdır. 
 

100lük 
paket 

1 Adet 

4.  

Immunoplate, 
multibinding 

ELISA deneyleri için kullanıma uygun 
olmalıdır. 96-well plate, kapaksız, düz 
tabanlı, immunoassay (ELISA) için 
geliştirilmiş olmalıdır. Taban yüzey alanı 0.33 
cm2 ve total kuyu hacmi 400 µl olmalıdır. 
Uniform yüzey homojenitesine sahip 
olmalıdır.  
 
Multibinding hidrofilik moleküllerin 
bağlanma gösterebilmesi için modifiye 
edilmiş polystyrene yüzeye sahip olmalıdır. 
Antijen ELISA deneyleri için uygun olmalıdır. 
 

100lük 
paket 

1 Adet 

5.  

Cell Strainer,  
40 µm pore 
size   

Hücreleri suspense etmek için uygun tek 
kullanımlık olmalıdır. Non-pyrogenic, non-
cytotoxic, DNase/RNase free, human DNA 
free ve tek tek ambalajlı ve steril olmalıdır. 
Süzme kısmı nylon malzemeden mamül ve 40 
µm gözenek çapında olmalıdır. 50 ml falcon 
tüplerin ağzına geçirilebilecek özellikte 
olmalıdır. 
 

50lik 
paket 

1 Adet 

6.  

Cell Strainer, 
70 µm pore 
size     

Hücreleri suspense etmek için uygun tek 
kullanımlık olmalıdır. Non-pyrogenic, non-
cytotoxic, DNase/RNase free, human DNA 
free ve tek tek ambalajlı ve steril olmalıdır. 
Süzme kısmı nylon malzemeden mamül ve 70 
µm gözenek çapında olmalıdır. 50 ml falcon 

50lik 
paket 

1 Adet 
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tüplerin ağzına geçirilebilecek özellikte 
olmalıdır. 
 

7.  

Cell Strainer, 
100 µm pore 
size     

Hücreleri suspense etmek için uygun tek 
kullanımlık olmalıdır. Non-pyrogenic, non-
cytotoxic, DNase/RNase free, human DNA 
free ve tek tek ambalajlı ve steril olmalıdır. 
Süzme kısmı nylon malzemeden mamül ve 
100 µm gözenek çapında olmalıdır. 50 ml 
falcon tüplerin ağzına geçirilebilecek özellikte 
olmalıdır. 

50lik 
paket 

1 Adet 

8.  

Cell lifter  

Hücreleri petri yüzeyinden kazımak ve 
kaldırmak için kullanıma uygun olmalıdır. 
Non-pyrogenic, non-cytotoxic, DNase/RNase 
free, human DNA free ve tek tek ambalajlı ve 
steril olmalıdır. Polipropilen malzemeden 
mamül olmalıdır. Uzunluğu 218 mm ve bıçak 
kısmı iki taraflı 12/23 mm olmalıdır. 

100lük 
paket 

1 Adet 

 
 
 
 
 
 


