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HELİCOBACTER PYLORi KASET TEST
TEKNiK ŞARTNA}ffi,si

l. kaset test olmalıdır.

2. Gaita numunelerindeki Helicobacter pylori antijenini tespit etmelidir.

3. Kromotografik immunoassay metod liase, tesı olnra.ıJrı,.

4. Test kaseti izerinde H. pylori antıjeninin ve kontrol çizgisinin oluşması için ayn ayn alanlar bulunmalıdır.
Sonuçlar test üzerinde gözle değerlendirilmelidir.

5. Test bölgesi mouse monoklonal antikor ile kaplanmış olmalıdır.

6. Kit içerisinde; her test kaseti ayrı ambalajlanmış olarak test kasetleri, test kaset sayısı kadar içerisinde buffer
bulunan tek kullanımlık gaita dilüsyon §ipleri, poz^ıif kontrol scrunıu, negatif kontrol serumu, srvr gaita

örneklerini alabilmek için test sayısı kadar steril swab ve kit prospektiisü olmalıdır.

7. Testi çalışmak için 50 n,ıg (sıvı örnekler için 100 pl) numune yeterli olmalıdır.

8. Orjinal ambalajnd4 hava-sıvı geçirmez şekilde paketlenmiş olmalıdır.

9. kit oda ısısında saklanabilrnelidir.

l0. Santrifiij gerektirmeınelidir.

l l . Test en fazla l0 dakikada sonuç vennelidiı,.

l2. ELİSA yöntemi ile karşılaştırılmış çalışnıalaı,la te stirı d.i.ırlılığı en azYo99, özg§lln$i en azo/o99 olmalıdır.

l3. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusat Bilgi Baıkasma GİTUBB) kayıtlı olınalıdır ve Sağlık Bakanlığı tarafindan

onaylı olduğuna dair belgeler, geçerli UBB barkod ırumaralan bulunına|ıdır.

l4. Ürtinler iSo 13485 standardına uygun üretilmiş olmalıdır.

l5. Ürünler CE sertifikasına sahip olmalıdır.

l6. 400 nğml hassasiyete Sahip olmalıdır.

l7. Ürünler 24 a5,miyad süresine sahip olırıalıdrr.

lE. Firma teslimat öncesi en az 20 testlik numuneyi deıreıne amaçh getirecektir,

19. Firma şaltnamedeki ttim maddeleri kabul etmiş sayılacaktır.

20. Bu şartname tek safadan oluşmaktadr. ffi


