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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.  
96 Kuyucuklu Mikroplaka  
(U Taban, tek tek Steril ambalajlı, 
Kapaklı), 100 lük paket 

DNase and RNase, ve pirojen 
içermeyen, gama steril, U taban 
kapaklı, 96 kuyucuklu ve kuyucuk 
çapı 0,32 olmalıdır. 

1 paket 

2.  
96 kuyucuklu mikroplaka beyaz,  
50'lik paket 

Luminesans çalışmalarına uygun, 
steril, kapaklı, 96 kuyucuklu ve 
beyaz olmalıdır. 

2 paket 

3.  
96 kuyucuklu mikroplaka siyah,  
50'lik paket 

Floresan çalışmalarına uygun, 
tercihen steril, 96 kuyucuklu ve 
siyah olmalıdır. 

2 paket 

4.  
96 Kuyucuklu Mikroplaka  
(F Taban, tek tek Steril ambalajlı, 
kapaklı), 100lük paket 

DNase and RNase, ve pirojen 
içermeyen, gama steril, F taban, 
96 kuyucuklu, TC treated ve şeffaf 
olmalıdır. ISO 13485:2003, ISO 
9001:2008 standartlarına uygun 
olmalıdır. 

3 paket 

5.  

96 Kuyucuklu Mikroplaka  
(F Taban, tek tek Steril ambalajlı, 
kapaklı) hücre kültürü için,  
100lük paket 

Gama steril (γ-irradiated by SER-
TAIN® process) ve pirojen 
içermeyen, kapaklı, F taban, 96 
kuyucuklu, polystyrene 
malzemeden mamül, ayrı ayrı 
paketlenmiş ve şeffaf olmalıdır. 
Tissue culture treated surface 
treatment özellikte olmalıdır. 
Çapraz konyaminasyonu 
engellemeik için kapak içerisinde 
ring’ler olmalıdır. 

1 paket 

6.  
96 Kuyucuklu UV Mikroplaka 
40lık paket 

Gama steril ve pirojen içermeyen, 
F taban, 96 kuyucuklu UV 
geçirgen özellikte ve şeffaf 
olmalıdır. 

1 paket 

7.  
96 Kuyucuklu Mikroplaka  
(V Taban, tek tek Steril ambalajlı, 
kapaklı), 100 lük paket 

Gama steril ve pirojen içermeyen, 
kapaklı V taban 96 kuyucuklu ve  
şeffaf olmalıdır. 

1 paket 

8.  
Hücre kültürü mikroplakası, 6 wells, 
Tek tek Steril ambalajlı, kapaklı, 
100’lük paket 

Gama steril, 6 kuyucuklu,F taban, 
TC treated ve şeffaf olmalıdır. ISO 
13485:2003, ISO 9001:2008 
standartlarına uygun olmalıdır. 

1 paket 
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9.  
Hücre kültürü mikroplakası, 12 wells, 
Tek tek steril Steril ambalajlı, kapaklı, 
100’lük paket 

Gama steril, 12 kuyucuklu,F 
taban,TC treated ve şeffaf 
olmalıdır. ISO 13485:2003, ISO 
9001:2008 standartlarına uygun 
olmalıdır. 

1 paket 

10.  
Hücre kültürü mikroplakası, 24 wells, 
Tek tek Steril ambalajlı, kapaklı 100’lük 
paket  

Gama steril, 24 kuyucuklu,F 
taban,TC treated ve şeffaf 
olmalıdır. ISO 13485:2003, ISO 
9001:2008 standartlarına uygun 
olmalıdır. 

2 paket 

11.  
Hücre kültürü mikroplakası, 48 wells, 
tek tek Steril ambalajlı, kapaklı,  
100’lük paket 

Gama steril, 48 kuyucuklu,F 
taban,TC treated ve şeffaf 
olmalıdır. ISO 13485:2003, ISO 
9001:2008 standartlarına uygun 
olmalıdır. 

1 Paket 

 
 
 
 
 
 


