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KİT-ARGEM kapsamında yapılacak çalışmalarda kullanılacak aşağıda adı, özelliği ve miktarı 
belirtilen plastik ve sarf malzemelerle 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 Ambalaj Miktarı Birimi 

1 Direct cDNA Sequencing Kit  

Nanopore sekanslama sistemi için 
uygun olmalıdır. 
The Direct cDNA Sequencing Kit 
is used to prepare cDNA for 
nanopore sequencing without 
using PCR. The kit recommends 
an input of 100 ng poly-A+RNA 

6 
reaksiyon 

1 Adet 

2 Rapid Sequencing Kit 

Nanopore sekanslama sistemi için 
uygun olmalıdır. 
The Rapid Sequencing Kit 
generates sequencing libraries 
from extracted gDNA in 10 
minutes using a simple 2-step 
protocol. At the heart of the kit is 
a transposase which 
simultaneously cleaves template 
molecules and attaches tags to 
the cleaved ends. Rapid 
Sequencing Adapters are then 
added to the tagged ends. 

 1 Adet 

3 Direct RNA Sequencing Kit 

Nanopore sekanslama sistemi için 
uygun olmalıdır. 
The Direct RNA Sequencing kit is 
used to prepare any RNA with a 
3’ polyA tail for 1D sequencing 
Nanopore sequencing devices. 

 1 Adet 

4 PCR Sequencing Kit 

Nanopore sekanslama sistemi için 
uygun olmalıdır. 
The PCR Sequencing Kit is 
designed to prepare sequencing 
libraries when there is a limited 
amount of starting gDNA 
available. 

 1 Adet 

5 ID Sequencing Kit 

Nanopore sekanslama sistemi için 
uygun olmalıdır. 
1D² library preparation for 
highest raw read accuracy. 
 

 1 Adet 
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6 PCR Borcoding Expansion 1-96  

Nanopore sekanslama sistemi için 
uygun olmalıdır. 

Designed to allow the pooling 
and running together of 
multiple sequencing libraries. 

10 
reaksiyon  

1 Adet 

7 
Flongle stareter packs 
Flongle flow cell, 12 adet 
Flongle Adaptor 

Nanopore sekanslama sistemi için 
uygun olmalıdır. 

1 SET 1 Adet 

 
 
 
 
 
 


