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PUAN SOİruÇ KARŞILIĞI MONOKLONAL ANTİKOR TEKNİK ŞARTNAMESi

l.

Hastanemiz laboratuvannda BİR (1) yıl siire ile akım sitometrik yöntemle CD
diiaeylerine bakılrnak üzere 3l6.255 puan sonuç için ihaleye çıkılacaktır.
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Antikorlar monoklonal tipte olmalı ve belirtilen florsan ile işaretlenmiş olmalıdır.
Oluşturulacak paneller için farklı marka uygun antikorlar test saylsının %20 sini
geçmeyecek kadar laboratuvar tarafından talep edilebilmelidir.
Önerilen antikorlar Periferik kan, kemik iliği, aferez iirii,liiııü ve immiin sistem
hücrelerinin bulunduğu hücre siispansiyonlarında (homojenize hücre süspansiyonlan,
BOS, eklem slvısı ve inflamasyon koleksiyonları) immunofenotiplendimıe
çalışmalan yapabilmelidir.
CD 34 saymı için canlı hücre aynmı yapabilen özel kitleri olmahdır.
Antikorlar tek, ikili, üçlü ve dörtlü renkler olarak seçilebilmelidir.
Kullanım sırasında kite ilişkin bir sorun çıl«nası durumunda ilgili firma tiim kitleri
sağlıklı çalıştığı kanıtlanmış yeni lot numaralı kitler ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.
Yiiklenici frrma çok sayıda talç yapılan monoklonal antikorlan , laboratuvann isteği
doğrultusunda parti parti getirebilrnelidir,
Kitleıle birlikte kit sayısırı karşılayacak kadar gerekli tiim sarf malzemesi (kalibratör
boncuklan, lysing solisyonları, permeabilizing solisyonları, sheath solisyonlan, cihaz

bakım kitleri ) ücretsiz olarak verilecektir.
10. Firma çalışılacak tiim testler için bölümde uygulama desteği vermelidiı.
11. Çalışılan test sayısr hastanemiz sistemi üzerinden hesaplanacak , testin puanı le
çarp acak ve faturalandırma buna göre yapılacaktır.
12. kullanılan cihazın tiim bakım , onaırm ve anza kitler kullanıldığı siirece firma
tarafından yapılacak ve 48 saat içerisinde müdahale edilecektir.

13.
14.
15.

Antikorlar orijinal ambalajlannda olup , kurumumuzda bulunan cihazla aynı marka
olmalıdır.
Cihaz FITC, PE, Percp, APC florokrom işaretli antikorlar ile çalışabilrıelidir,
Çahşılacak kitlerin özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
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kınğ Öıçüm Kiti Teknik Özeilikleri

Bu kit, araştırma amaçIı kullanma uygun bir kit olmahdır.
Bu kit, tek adımda FITC-dUTP ile DNA kınklannı işaretleyerek DNA kınklannın
yiizdesini flow sitometrik yönteınle analiz edilmesini sağlamalıdır.
Hücre hatlan, kiiltiire edilmiş hücreler ve speım gibi materyallerde DNA kınklannı
tespit etnelidir.
Kit 50 testlik olmakla beraber iki kısımdan oluşmakta ve aşağıda belirtilen tiriinleri
içermelidir.

Krsım A

25 ml bottle of PI/RNase Staining Buffer
0.5 mI vial of Reaction Buffer

Buffer
l00 ml Wash Buffer
Krsım B
0.4 ml FITC-dUTP (0.25 nMol)
5 ml Negatif Kontrol Hücreler
5 ml pozitif kontrol Hücreler
0.038 ml TDT Enzim
100 ml Rinsing

B. Apoptoz kiti Teknik Özellikleri

1.

2.

3.
4.

Bu Kit araştrrma amaçlı kullanrma uygun bir kit olmalıdır.
Bu Kit, hücrelerdeki apopotoza bağh hücre membranındaki bütiinlüğtin bozulması ve
arııexin bağlanmasının flow sitometri sistemiyle analizinin yapılrnası için tasarlanmış
olmalıdır. Kit içeriğindeki AnnexinV-FITC ve PI boyası sayesinde hücreler membrane
bütiiuıliikleri ne bağımh olarak canh, ölü ya da erken veya geç apoptoz aşamasında
olarak ayırt edilebilmelidir.
BuKit, her tiirlü hücre hattı ve primer hücrelerden flow sitometrik olarak hücre ölümü
tayini için dizayn edilmiş olmahdır..
Kit içeriğinde,100 testlik olmak üzere, aşağıda sırasıyla belirtilen florokrom işaretli
prob, boya ve tampon çözeltisi bulundurmalıdıı. Kit içeriğ aşağıdaki gibi oImalıdır.

FITC- Annexin V
Propidium Iodide Staning Solution (PI)
lOX Annexin V Binding Buffer

C. Fiksasyon/ permeabilizasyon Kiti @refeldin A İçeren)
1. Bu kit, araştrrma amaçlı kullanrma uygun olmalıdır.

2.
3.

Bu kit, hücre içi protein ve molekiilleri floresan işaretli antikorlarla saptamayı
sağlayarak fl ow sitometride analiz edilebilir duruma getirebilmelidir.
Kit içeriğinde 250 testlik olmak üzere, aşağıda beliıtilen iirünleri ve florokıom işaretli
monoklonal antikorlan içermelidir..

Fiksasyon/Permeabilizasyon Solüsyonu
PermAVash buffer (lOX)
GolgiPlug protein Brefeldin A
mon G
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HLA-B27 Tayin Kiti Teloıtk Özellikteri
Bu kit, araştırma ve tanı amaçlı kullanıma uygun CE,{IVD bir kit o1malıdır.
Bu kit, eritrositleri lize edilmiş tam kanda HLA-B2'I antijeninin ekspresyonunun flow
sitometri sistemi ile analiz etrnek için tasarlaırmış olınalıdır.
Kit içeriğinde 50 testlik olmak iizere, aşağıda belirtilen iiriinleri ve florokom işaretli
monolJonal antikorlan içermelida.

AntiHLA-B27 FITC/CD3 PE

HLA-B27 Kalibrasyon Boncuklan
Lysing Solüsyon

E.

CD3 /CD16 + CD56 /CD45 /CD19 Boncuklu Muttitest Kiti Teknik Özettik|eri
1. Bu kit, araştırma ve tanı arnaçlı kullanıma uygun CE/IVD bir Kit olmalıdır
2. Bu kit, lenfosit alt gruplarınr flow sitometri sistemi ile tek bfu tiipte sayısal ve yiizdesel
olarak analiz etrııek için tasarlanmalıdır.
3. Kit 50 testlik olmak iizere, aşağıda belirtilen florokrom işaretli monoklonal antikorlan
ve hücre sayrmı yapan boncuklu ttipleri içermelidir.

CD3 FITC
CDl6 + CD56 PE
CD45 PerCP

CDlg APC

Boncuklu Tüp

F.
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CD3 /CDs /CD45 /CD4 Boncuktu Multitest Kiti Teknik Özeilikleri
Bu kit, araştırma ve tanı amaçh kullanıma uygun CE/TVD bir kit olmalıdır.
Bu kit, T lenfosit alt gnıplannr flow sitometri sistemi ile tek bir tiipte sayısal ve
yiizdesel olarak analiz etrnek için tasarlanmış olmalıdr.
Kit 50 testlik olmak iizere, aşağıda belirtilen florokıom işaretli monoklonal antikorlan
ve hücre sayımı yapan boncuklu tiipleri içermelidir.
cD3 FITC
CD8 PE
CD45 PerCP
CD4 APc
boncuklu Tüp
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sitotoksik aktivite ölçüm kiti Teknik Özeüklerİ
Bu Kit aıaşhrma ve tanı amaçlı kullanıma uygun CE-IVD bir kit olmahdır.
Bu Kit, doğal katil §K) hücrelerinin sitotoksik aktivitesinin flow sitometri sistemiyle
sayısal tespitinin analizinin yapılması için tasarlanmrş olmalıdır.
Bu Kit, her tiirlü hücre hatü ve primer hücrelerden flow sitometrik olarak doğal katil
§K) hücrelerinin sitotoksik alıivitesinin analizi için dizayn edilıniş olnalıdıı.
Kit içeriğinde,l00 testlik olmak üzere, aşağıda sırasryla belirtilen florokrom işaretli
prob/tıücre hattı, boya ve tampon çözeltisi bulundurmalıdır.

Tam Medyum (100ml)

Interlökin-2 (200U/mD

,fid.

DNA boyama solüsyonu
K562 hedef hücre
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