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iFijli olar.k küllanth.ıt malz.m. ımcliy!ı soıta§tİda b.lli olrığodın ım.]ryatıa kulıaİıIm md?€mc !. adcdi kadar falufı

GDökme olamk 8ği.ilm ve oncliyaılın 3ooİı hllaoıldığr b.lli olrn ma]zğnelerin bükodlu a2mi 5 gon içindc tcslim
eJı hedi8 i tald idc hı§. dosy.lr tapftl&.8Ddo hahEıgi bl, ödm. y.9!lrna, üar l lr
7_Ahmtı. hnp://1üwıı.ılriihılegov.trl .dİ6ll Ağn vıllliİl lİrk Yö..rio sbı.miiden d. ilı..dilmeıl.dir.
8-Atım konu§u cihaz is€ .ğitini hrstarıcmizdc ocİe§iz ysp İ.rktıİ.
g_E_po§n adrcsiniz ssınalmayı vcrilit§., tlt D ılmlaİ .şz.m ıh olüat c-Posl! ü7eranden de jIaıt edilmckEdn.
tG Bakln onarım almlmita fiİnslmn yaİi bcl8et .i olrnğt zonrdıdır,

Birimi Miktır \ Topl.ü
Fiyıt

+İ.iın
Fivel

slrı No Melzemcnin Adı

TE5Tl HEticoBAKTER PYLoRi XART TE5Ti

ToPLAM

fın. rrın. 
^_ 

\lr{r özMEli c!d. T.d4 Yü AĞtu
T.kfo!:(ot2)2l5r« Fuj(o.n)2|5!Eı.ro.ı:rrL.|..0oııaaElıon

600



l. kaset test olmalıdır.

2. Gaita numunelerindeki HelicobaLter pyloli antüenini tespit etmelidir.

3. Kromotografik immunoassay metod li.t§e, tes; olnra.ıJı,.

4. Test kaseti iizerinde H. pybri antijeninin ve kont.ol çizgisinin oluşması için a}', ayn alanlar bulunmahdıı.
Sonuçlar test üzerinde gözle değerlendirilmelidir.

5. Test bölgesi mouse monokIonal antikor il€ kaplanmış olmalıdır.

6. Kil iPrisinde: her test kaseti ayrı ambalajlaiımış olaIak test kasetleri, test kaset sayısı kadaı içerisinde bufreI
bulunan tek kullairlml* gaita dilüsycn aiiplcri, pc,j:!iI' kontrol s€rLnıu, nrgaiif kontrol serumu, slvı gaita
ömeklerini alabiImek için test sayısi kadaİ sterii swab ve kit p.ospektjs; olma]ıdıI.

7. Tesli çallşmali için 50 İlg (sNt öİnelilü), işin 100 ırl) numune yeterli olmalldır.

8, orjinal ambalaj lnd4 hava-sıvl geçinıez şekilde palietlenrniş olmalıdr.

9. Kit oda üsısında saklaıabi]nelidil.

10. Santrifiij gerektirmcınelidiı.

] l. Test en fazla l0 dakiLada scınuç .ıe;ınulidi..

l2. ELisA yöntemi ile karşülaştı,tlrİt| çal|şrrüJiaj,ja tcjiir] üj-).rrtıhğl en az o%99, özgüllügü en az o/o99 olmalıdıI.

13. T.C. i|aç ve Tıbbi Cihğ Ulu§a] BiI8i Bankasına (TiTUBB) kayltll olııalıdüf ve Sağl* Bakanhğ t İafindan
onayli olduğuna dair belgcle., geçefli UBB baılod lluıiiaralan bı.ılunınaıldü.

ı4. Ürünter İso 134E5 standardına uygıın üretilmiş olmahdıİ,

l5. Ürün]er CF \enifit aslna sahip olmal|dır.

16. 400 ng/ml hassasiyete sahip oltrahdlİ.

l?. Ürünter 24 a} rnjyad ıiiıesiııc !ı1:;p .,l,rıılıdır.

l 8. Firma teslimat önces i en 3z 20 to.tl i!: n unlLney i deııclnc .ımaçh getirecektir.

19. Firma şartnamedeki tiim maddeIeii kabul etmiş saylacakhr.

20. Bu şartname ıek sayfadan oluş.nal(tadr.
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