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GIATADA cizı-i KAN TEKNix şnnrıııaıvırsi
].. Test., immuno kimyasal yöntemle gaitada insan hemoglobini tayin

etmelidir.
2. Testlerde kullanılan antikorlar sadece insan hemoglobinine hassas olmalı;

gıdalarla alınabilecek hayvan menşeyli hemoglobinler ile reaksiyona
girmemeli ve bu şekilde yalancı pozitif sonuçlara yol açmamalıdır.

3. Testin pozitif sonuç eşik değeri 50 nglml olmalıdır.
4. Testin doğruluğu vitamin C, peroksidaz ve diğer çapraz reaksiyona neden

olan maddelerden etkilenmemelidir.
5. Kitlerin dış ambalajı, ürünün stabilitesini korumak üzere önerilen ısı

aralıkları ve stabiliteyi etkileyen ışık, nem gibi etkilerden korumaya uygun
olmalıdır.

6. Test sonuçları en geç 10 dakika içinde a|ınmalıdır.
7. Testin sonuçları kaset üzerinde net olarak okunabilmelidir.
8. Her test için numune alma ve numune çözdürme tüpü olmalıdır.
9. Her testin içinde, içerisinde hazır seyreltici reaktif bulunan örnek

ekstraksiyon tüpleri olmalıdır.
1O.Test kasedinde pozitif kontrol alanı bulunmalıdır.
1l.Testler teslim tarihinden itibaren en az2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.
12.Testler üretici firmanın orijinal ambalajında ve ayrı ayrı paketlenmiş

olmalıdır. Her ambalajın üzerine marka, lot numarası, son kullanım tarihi
bulunmalıdır.

13.Taşıma sırasında yırtılmış, bozulmuş, hasara uğramış ya da çalışmadığı
tespit edilen kitler en geç 10 ( on) gün içerisinde değiştirilmelidir.

14.Testler CE belgeli olmalıdır.
15.Testlerin TİTUBB kaydı olmalıdır. Testlerin UBB kapsam dışı olması

halinde testin kapsam dışı olduğu belgelendirilecektir.

16.İhale komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir.


