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GAiTADA GizLİ KAN ARANMASI (MANUEL) TEKNiK ŞARTNAMESi

1. Test immunokıomatografik yöntemle gaitada insan hemoglobini tayin etmelidiı.
2. Gaitada occult olarak bulunan kan ve kan iiriinlerini tespit edebilme özelliğnde olmahdır.
3. Beslenmeden kaynaklanan yanlış pozitifliklerden etkilenmemelidir.
4. Testlerde insan hemoglobinine hassas monoklonal antikorlar kullanılmalıdır.
5. Test sonuçlan görsel olarak değerlendirilmeli ve 5 dakika içerisinde tamamlanmahdır.

6. Testler her biri ayn ambalajlanmrş kaset şeklinde olmalıdır.
7. Her test kasedinin ambalajı iizerinde lot numarası, son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
8. Kasette hasta numruresi ve pozitif kontrol alanı bulunmalıdr.
9. Her kaset için bir adet içerisinde srvı bulunan süspansiyon ttipü bulunmahdır.
10. Kasetler ve solüsyonlar oda ısısında saklanmalıdr.
11. Miadlan teslim taıihinden itibaren en az l (bir) yıl olmalı, teslimattan sonra miadi içinde

kullanılmayacağı anlaşılanlar malzemeler 3 (üç) ay öncesinden bildirilmek kaydıyla uzun

rniadlısı ile değiştirilmelidir.
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oToMATiK pipnr ucu (sARI) NoN srnnir, 1ıooo,ıix rexnr;
rnı«ıix şanrxaıınsi

1. San pipet uçlan 10-100 pl hacminde sıvı çekebilme özelliğine sahip olmalıdır.
2. Pipet ucu Mikrobiyoloji Laboratuvarlanmrzda kullanılan otomatik pipetlerle uyumlu

olmalıdır.
3. Pipet uçlannın pipete giren ağız krsımlan tam ve sızdırmaz şekilde oturmalıdır.
4. Pipet uçlann-ın çıkış delikleri standa( olmalı, istikrarlı ve tekrarlanabilen sıvr

aktanmlannı garanti etmelidir.
5. Teklifler l000'lik paket olarak yapılacaktır.
6. Otomatik pipetin uç atnıa işlemi gerçekleştirilmeden pipet uçlan kesinlikle kendiliğinden

çıkmamalıdır.
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GAİTADA RoTAüRus ADENoviRüs ANTİJENİ KAsET TEsT TEKNiK
şanrxaııınsı

1. Test gaitadan ahnan ömeklerden Rotavirüs (A-G tiim alt gruplar dahil) ve Adenovirüs (40

ve 4l serotipler dahil olmak iizere) antijenlerini ayn ayn tesbit edilebilmeli ve sonuçlan
aynr test kasedi iizerinde ayırt ederek gösterebilme özelliğine süip olmalıdır.

2. Kitin membranı monoklonal antikor ile kaplanmış olmalı, rahat ve kullanışh olarak
uygulanabilmesi ve kontaminasyonun önlenebilmesi için kaset özelliğinde olnalıdır.
Testin çalışma prensibi renklendirilmiş kromatografik immunoassay tekniğine dayalı

olmalıdır.
3. Çalışma kit haricinde başka biı rnalzeme gerektirmemelidir.

4. Test prosediirü saııtriffij gerektİrmemeli ve sonuçlar en geç l0 dakika içerisinde

alınabilmelidir.
5. Test kaseti tDerinde kontrol ve test sonuçlanna ait farklı alanlar olmalıdır.
6. Test striplerinin ambalajları orijinal olrnalıdr. Neme karşı koruma sağlamak için ayn ayn

aliiminyumla ambalajlanmış olmalı ve her ambalaj tizerinde orijinal olarak ambalaj içeriği,

lot numarası ve son kullanma tarihi aynca belirtilmelidir.
7. Test kasetinin doğru çalışması ve nemden hiç etkilenmemesi için aliiminyum ambalaj

içerisinde nem korurna tabletleri bulunmalıdır,
8. Kitler, reaİıifleri çalışabilmek için ısıtma veya soğutrna ile oda sıcaklığına getiİmeye

ihtiyaç duymadan reaiıifleri de dahil olmak iizere oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

9. Her kitin içerisinden ayn ayn, test kasetleri, içerisinde hazn selreltici reaktif bulunan gaita

toplama tiipleri kullanıın talimatı çıkmalıdır.
l0. Seyreltici reaktif, kontamiıasyonu önlemek için gaita toplama tiipleri içerisinde hazır

bulrınmalı, ayn bir şişeden dam-la sayarak numune tiiplerine doldurmaya geıek

duyulmamalıdır.
11. Miadı teslim tarihinden itibaren en azz (ikı) yıl olmalıdır. Miadı yaklaşan kitler en az biı

ay önceden fimıaya bildirilmesi halinde uzun miadlı oları (en az 6 ay) kitleıle

değiştirilmelidir.
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BRUCELLA AGLiJTiNAsYoN TEsTi-CooMBsLU TEKNiI( ŞARTNAMESi

1. Kit Brucella agliltinasyon testi ve coombs testini birlikte çalışmaya uygun olmalıdır.
2. Tarama ve titrasyon amacı ile kullanılabilmetidir.
3. Jel veya kuyucuk formatında olmalt ve coombs antikorları içermelidir.
4. Her amba|ajın içerisinde pozitifve negatif kontoller bulunmalıdır.
5. Maniplasyon ve reaksiyon işlemleri dahil en fazla2 saat içrisinde sonuç vermelidir.
6. Kit orijinal ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde seri numarası, son kullanma tarihi ve üretici

firma adı bulunmalıdır.
7. Testin çalışılması için gerekli olan tiim malzemeler (sarf ve cihaz) alım yapılacak miktarı

karşılayacak kadar fi rma tarafindaı karşılanmalıdır.
8. Kullanım esnasında antijen yapısı bozulmuş ve başka bir nedenle yanlış sonuç verdiği kullanıcılar

tarafından belirlenmiş olan kitler yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilmelidir.
9. Uretim tarihinden itibaren en az l yı| miadı olmalıdır. 3 ay önceden haber verilmek suretiyle miadı

dolan malzemeler firma tarafindan uzun miadlı olanlarla değiştiriImeIidir.
10. Kitler hastanenin isteği doğultusunda peyder pey alınacaktır.
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cdra»ı rnr,İcoBAcTER PYLonİ ı.rırİ.rrx rrsrİ rrıorix şa,nrxeınsİ
1. Gaitadaki Helicobacter pylori antijenlerinin tespitine yönelik, monoklonal antikor içeren, lateral

flow immunokomatografi yöntemi ile çalışan kaset tarzı kitler olmalıdır.
2. Ojinal ambalajı iizerinde firma adq lot numarası, son kullaııma tarihi ve sak|ama koşllan belirtilmelidir.
3. Tekli poşetlerde olmalıdır.
4. Sensitivitesi ve spesifitesi % 90' ıı iizerinde olmalıdu.
5. Pozitifkontrol içermelidir.
6. Minimum l(bir) yıl miatlı olmalıdır.
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ciannie ı,xri"rnxi KAsET rnsr ıBrcıix şARTNAMEsİ

1. Dışkı ömeklerinden giardia tespitine uygun olmahdır.
2. Kültiir gerektirmeden dışkıdan Giardia lamblia kalitatif tespitine yönelik

İmmunokomatografi yöntemi ile çalışan kaset tarzı kitler olmalıdır.
3. Orjinal ambalajı iizerinde firma adı, lot numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşıllan

belttilınelidir.
4. Teklipoşetlerdeolmalıdır.
5. Sensitivitesi ve spesifitesi % 90' uı i.izerinde olrnalrdu.

6. Minimum l (bir) yıl miadh olmalıdır.

İ.,^ı| 9tbar
fjylc1

@


