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KİT-ARGEM kapsamında yapılacak çalışmalarda kullanılacak aşağıda adı, özelliği ve miktarı 
belirtilen plastik, sealing foil film, 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.  
Polyester 
film  

ELISA deneyleri için kullanıma uygun olmalıdır. 
96-well plate yüzeyini kaplayacak büyüklükte 
olmalıdır. En az 50 µm kalın polyester 
malzemeden imal edilmiş yapışkan film 
olmalıdır. Non-steril olmalıdır. Filmin bir 
tarafında beyaz yazı yazmaya uygun şerit 
olmalıdır. ELISA, EIA ve mikroplakaların 
inkübasyonu için kullanıma uygun olmalıdır. 
  

100lük 
paket 

8 Adet 

2.  
Gaz geçirgen 
film 

96-well plate yüzeyini kaplayacak büyüklükte 
olmalıdır.  96-well plate’lerde biyolojik 
kültürlerin inkübasyonu için kullanıma uygun 
olmalıdır. Steril  olmalıdır. En az 114 µm 
kalınlığında kalın hidrofobik gözenekli yapışkan 
film olmalıdır. Hücre kültürü ve bakteri 
kültürlerinin gelişimine izin verecek, gaz 
geçirgen özellikte film olmalıdır. Non-cytotoxic 
özellikte olmalıdır. -20  °C ila +80 °C arası 
kullanıma uygun olmalıdır. 

50lik 
paket 

6 Adet 

3.  
Alüminyum 
film 

96-well plate yüzeyini kaplayacak büyüklükte 
olmalıdır.   En az 38 µm kalınlıkta alüminyum 
foil film yapışkan olmalıdır. PCR ve soğukta 
saklama koşullarına uygun olmalıdır. Non-steril 
olmalıdır. 

100lük 
paket 

2 Adet 

4.  Siyah film 

96-well plate yüzeyini kaplayacak büyüklükte 
olmalıdır.   Fluoresan çalışmalar ve ışıktan 
örnekleri korumak için geliştirilmiş, en az 200 
µm kalınlıkta kalın, siyah renkte, vinyl yapışkan 
film olmalıdır. -40 °C ila +80 °C arası kullanıma 
uygun olmalıdır. 

50lik 
paket 

2 Adet 
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5.  Beyaz film 

96-well plate yüzeyini kaplayacak büyüklükte 
olmalıdır. Lüminesan çalışmalar ve mikroskobi 
için geliştirilmiş, en az 200 µm kalınlıkta kalın, 
beyaz renkte, vinyl yapışkan film olmalıdır.  
-40 °C ila +80 °C arası kullanıma uygun olmalıdır. 
 

50lik 
paket 

2 Adet 

6.  
Film seal 
aparatı 

Plate Paddles, filmleri mikroplaka yüzeyine 
yapıştırma için kullanıma uygun polimer 
malzemeden mamül olmalıdır. 

5lik 
paket 

2 Adet 

 
 
 
 
 
 


