
 

 

 
SOMALİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN EAH LABORATUVAR SARF TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 
1 STERİL PETRİ KUTUSU  
A.  90 mm. şeffaf plastikten disposable olmalıdır. 
B.  20’li poşetler halinde steril olmalıdır. 
C.  Hasarlı, kırık, miadı uygun olmayan petriler en geç 10 gün içerisinde değiştirilmelidir. 
D.  Etiket üzerinde ürün adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası ve saklama koşulları olmalıdır. 
E.  Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miatlı olmalıdır. 
 
2 MUELLER HINDON AGAR  500 GR TOZ BESIYERİ 
A.  Besi yerlerinin son kullanma tarihleri, teslim tarihlerinden sonra en az 2 yıl süreli olmalıdır. 
B.  Kutunun orijinal etiketi üzerinde adı ve içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası, hazırlanma şekli yazmalıdır. 
C.  Granul formda olmalı ve distile su içinde kolayca çözünür olmalı, otoklavlama işlemi sırasında parçacık 
oluşmamalıdır. 
D.  500 gr ’lık ambalajda bulunmalıdır. 
E.  Ürün ithal olmalıdır. 
 
3 EMB LEVINE AGAR 500 GR TOZ BESIYERI 
A.  Besi yerlerinin son kullanma tarihleri, teslim tarihlerinden sonra en az 2 yıl süreli olmalıdır. 
B.  Kutunun orijinal etiketi üzerinde adı ve içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası, hazırlanma şekli yazmalıdır. 
C.  Granul formda olmalı ve distile su içinde kolayca çözünür olmalı, otoklavlama işlemi sırasında parçacık 
oluşmamalıdır. 
D.  500 gr ’lık ambalajda bulunmalıdır. 
E.  Ürün ithal olmalıdır. 
 
4 TRYPTIC SOYA AGAR 500 GR TOZ BESIYERI 
A.  Besi yerlerinin son kullanma tarihleri, teslim tarihlerinden sonra en az 2 yıl süreli olmalıdır. 
B.  Kutunun orijinal etiketi üzerinde adı ve içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası, hazırlanma şekli yazmalıdır. 
C.  Granul formda olmalı ve distile su içinde kolayca çözünür olmalı, otoklavlama işlemi sırasında parçacık 
oluşmamalıdır. 
D.  500 gr ’lık ambalajda bulunmalıdır. 
E.  Ürün ithal olmalıdır. 
 
5 BLOOD AGAR BASE 500 GR TOZ BESIYERI 
A.  Besi yerlerinin son kullanma tarihleri, teslim tarihlerinden sonra en az 2 yıl süreli olmalıdır. 
B.  Kutunun orijinal etiketi üzerinde adı ve içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası, hazırlanma şekli yazmalıdır. 
C.  Granul formda olmalı ve distile su içinde kolayca çözünür olmalı, otoklavlama işlemi sırasında parçacık 
oluşmamalıdır. 
D.  500 gr ’lık ambalajda bulunmalıdır. 
E.  Ürün ithal olmalıdır. 
 
6 PLASTİK ÖZE (10 UL.) 
A.  Plastik materyalden üretilmiş ve mavi renk olmalıdır. 
B.  Gama steril olmalıdır. 
C.  Ambalajında 4 poşet, her poşette 5 steril öze olmalıdır. 
D.  Özeler 10 ul hacminde olmalıdır. 
 
7 PAMUKLU EKUVYON ÇUBUĞU STERIL TEK TEK POŞETLI TAHTA 
Eküvyon çubuğu 15 cm x 2 mm ebatlarında olmalıdır. 
Transport tüpü 20±2 cm ebatlarında olmalıdır. 
Pamuk, mikroorganizma üremesini inhibe eden toksik maddelerden arındırılmış olmalıdır. 
Pamuklu eküvyonlar, transport besiyerli polipropilen transport tüpü ile birlikte tekli ambalaj içerisinde steril 
edilmiş olmalıdır. 
Tüplerin üzerinde etiket bulunmalı ve üzerinde lot numarası ve son kullanım tarihi yazılmalıdır. 



 

 

Tüpler stuart besiyeri içermeli ve besiyeri yüksekliği en az 4 cm olmalıdır. 
 
8 STUART JELLI SWAB STERIL 
Stuart besiyarli taşıma swab  
12x150 pamuk uçlu plastik çubuk 
Yüksek mukavemete dayanıklı kırılmazlık 
12x150 mm polipropilen tüp 
Gamma steril ürün 
Boğaz, vajina, yara ve deri kullanımlarında 
1 paket içerisinde 100 adet mevcuttur. 
 
9 STERİL İDRAR KABI 
Kaplar steril ve sızdırmaz burgu kapaklı olmalıdır. 
En az 80 mL hacimde, yarı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. 
Üzerinde hacim gösteren çizgiler olmalıdır. 
Kaplar şeffaf ve tek tek ambalajlarda bulunmalıdır. 

 
12 GRAM BOYA SETI (4X500 ML SET) 
Boyaların son kullanma tarihleri, teslim tarihinden sonra en az bir yıl süreli olmalıdır. 
Boyalar homojen halde olmalı, çökelti ve boya kalıntıları içermemelidir 
Boyanan preperatlarda boya artıkları izlenmemelidir. 
Boyalar aynı üreticiye ait ve kullanıma hazır solüsyonlar olarak teklif edilmelidir.  
Laboratuvar tarafından kullanıma hazır hale getirebilmek için ek bir işlem gerektirmemelidir. 
Boyaların kullanıma uygunluğu laboratuvar tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilecektir. 
 
13 ARB BOYA SETI (3X500 ML SET) 
Boyaların son kullanma tarihleri, teslim tarihinden sonra en az bir yıl süreli olmalıdır. 
Boyalar homojen halde olmalı, çökelti ve boya kalıntıları içermemelidir 
Boyanan preperatlarda boya artıkları izlenmemelidir. 
Boyalar aynı üreticiye ait ve kullanıma hazır solüsyonlar olarak teklif edilmelidir.  
Laboratuvar tarafından kullanıma hazır hale getirebilmek için ek bir işlem gerektirmemelidir. 
Boyaların kullanıma uygunluğu laboratuvar tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilecektir. 
 
14 GIEMSA BOYASI (500 ML SISE) 
Boyaların son kullanma tarihleri, teslim tarihinden sonra en az bir yıl süreli olmalıdır. 
Boyalar homojen halde olmalı, çökelti ve boya kalıntıları içermemelidir 
Boyanan preperatlarda boya artıkları izlenmemelidir. 
Boyalar aynı üreticiye ait ve kullanıma hazır solüsyonlar olarak teklif edilmelidir.  
Laboratuvar tarafından kullanıma hazır hale getirebilmek için ek bir işlem gerektirmemelidir. 
Boyaların kullanıma uygunluğu laboratuvar tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilecektir. 
 
15 PYR TEST KİTİ 
Streptococcuspyogenes (A grubu strep), Enterococcusspp., bazı koagülaz-negatif stafilokoklar ve D grubu 
enterokoklar gibi bazı spesifik bakterilerdeki pyrolidonylarylamidase aktivitesinin tespit edilmesinde kullanılabilir 
olmalıdır. 
Paketinde 50 adet test stripi bulunmalıdır. 
Striplerde testin pozitif olması halinde  30 ila 60 saniye içerisinde reaksiyon alanında pembe/fuşya renk oluşumu 
gözlenmelidir. Negatif olması durumunda renk değişimi oluşmamalıdır. 
Saklama koşulları +2- +8 aralığında olmalıdır. 
 
16 LAM RODAJLI 
Bir paketinde 50 adet olmalıdır. 
Lamların üzerinde görüntülemeyi engelleyecek su lekesi, parmak izi, toz vb. bulunmamalıdır. 
Kenarları rodajlı olmalıdır. 
Bir paketinde 50 adet bulunmalıdır. 
 
17 CRYSTAL GRAM-POZİTİF İDENTİFİKASYON (ID) KİTİ (20 TESTLİK) 



 

 

A.İdentifikasyon (ID) sistemi modifiye edilmiş geleneksel fluorojenik ve kromojenik substratların kullanıldığı 
minyatürize bir identifikasyon yöntemi olmalıdır. 
B.Her ambalaj 20 kitlik olmaılıdır. 
C.BBL CRYSTAL GP ID kiti (i) BBL CRYSTAL GP ID panel kapaklarından, (ii) BBL CRYSTAL bazlarından ve (iii) BBL 
CRYSTAL ANR, GP, RGP, N/H ID İnokulum Sıvısı tüplerinden oluşmalıdır. 
D.BBL CRYSTAL GP ID panelleri 29 adet kurutulmuş biyokimyasal ve enzimatik substrat ihtiva etmelidir.  
E.Kitin üzerinde son kullanma tarihi,kitin adı,seri numarası,saklama koşulları ve üreten firmanın adı ,adresi 
belirtilmiş olmalıdır. 

 
18 CRYSTAL GRAM NEGATİF ENTERİK/NONFERMENTER İDENTİFİKASYON (ID) KİTİ (20 TESTLİK) 
A.İdentifikasyon (ID) sistemi modifiye edilmiş geleneksel fluorojenik ve kromojenik substratların kullanıldığı 
minyatürize bir identifikasyon yöntemi olmalıdır. 
B.Her ambalaj 20 kitlik olmaılıdır. 
C. BBYCRYSTAL E/NF ID kiti (i) BBLCRYSTAL E/NF kapaklarından, (ii) BBLCRYSTAL bazlarından ve (iii) BBLCRYSTAL 
Enterik/Stool ID İnokulum Sıvısı tüplerinden oluşmalıdır.  
D.BBL CRYSTAL GP ID panelleri 30 adet kurutulmuş biyokimyasal ve enzimatik substrat ihtiva etmelidir.  
E.Kitin üzerinde son kullanma tarihi, kitin adı,seri numarası,saklama koşulları ve üreten firmanın adı ,adresi 
belirtilmiş olmalıdır. 
 
19 STERİL PASTÖR PİPETİ 
Polietilen ve non-toksik malzemeden yapılmış ve 3 mİ hacim kapasiteli olmalıdır.  
Steril olmalıdır.  
Örnek transferine uygun olmalıdır.  
 
20 GAİTADA GİZLİ KAN (KART) TESTİ  
Test sonuçları görsel kaltitatif olarak değerlendirilmelidir. 
Testlerin her biri alüminyum folyoda veya kaset şeklinde olmalıdır.  
Test kasetinin ambalajı ve kasetin üzerinde karışıklığa meydan vermemek için testin adı lot numarası ve son 
kullanım tarihi bulunmalıdır. 
Testler CE belgesine sahip olmalıdır.  
Testler, teslim tarihinden itibaren en az l(bir) yıl miatlı olmalıdır. 
 
21-43 ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ  
Hasta numunelerinden elde edilen bakterilerin disk difüzyon yöntemi ile antibiyotik duyarlılığını yapmaya uygun 
olmalıdır.  
Antibiyotik diskleri steril olarak blister ambalajlarda olmalıdır.  
Ambalaj içerisinde nemlenmeyi önleyici madde bulunmalıdır.  
Her kartuş üzerinde antibiyotik adı, kısaltması, kaç mikrogram antibiyotik içerdiği, son kullanma tarihi, üretici 
firma ve lot numarası orijinal etiketinde yazılı olmalıdır.  
Bir kartuşta 50 adet disk olmalıdır.  
Diskler son kullanma tarihine kadar içerdiği konsantrasyonu en iyi şekilde koruyabilmelidir.  
Son kullanma tarihi teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl olmalıdır. 
 
44 GÜMÜŞ NİTRAT ÇUBUĞU 
Tek kullanımlık olmalıdır. 
 %75 gümüş nitrat ve %25 potasyum nitrat içermelidir.  
Çubuk şeklinde olmalıdır. 
Çubuğun uzunluğu en az 15 cm olmalıdır.  
Tek tarafı aktif olmalıdır. 
Orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretici firma adı ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır. 
 
45-46-47 BİOPSİ PUNCH TEKNİK ŞARTNAMESİ 
Lezyon ve biyopsi işlemlerinde kullanılmak üzere keskin uçlu olmalıdır. 
Keserken tek hareketle kolay kesmeli, parçalama ve ezme yapmamalıdır. 
Ebatları 6mm olmalıdır. 
Dayanıklı plastik saplı olmalıdır. 
Bıçağı paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır. 
Disposable olmalıdır. 



 

 

Tekli steril paketlerde olmalıdır. 
Ürün gövdesi üzerinde boyutlarını belirten numaralar olmalıdır. 
Ürün tekli steril ambalajda olmalıdır. 
40adet alım yapılacaktır. 
 

 


