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A
TAM oToMATiK BAKTER|/ MAYA i )ENTiFiKAsYoN VE DUYARL|L|K TEST sisTEMi

TEKİ iiK özELLiKLERi

1. Mikrobiyoloji laboratuvarına kabul edilen nuınunelerdeki etkenlerin tanımlanabilmesi için aşağ|daki rutin
mikroorganizmalar aynı cihazda tanlmlanabi]melidir. Aynı cihazda mümkün olmadlğl durumlarda ek
sistem veya test sağlanarak bu işlemler y; pılabilmelidir.

. Gram pozitif koklar
ı Gram negatif basiller
. Neisserio, Hoemophilus cinsi bakterilı,r
. Anoerob bakteriIer
. Brucello, Francisello cinsi bakteriler
. Mayalar

2. identifikasyon testi için Gram-pozitiflerde en az 80 ve 8ram negatiflerde en az 120 ve Mayalarda en az 40
tür tanlmlanabilmelidir.

3. Teklif edilen tam otomatik cihaz ile en az 6 antifungal ile maya antabiyogramı yapılabilmeli veya ek bir
manuel system (E-test) ile bu işlem sağlanabi melidir.

4. Bakteri yoğunluğunu sağlayabilmek ad|na o:omatik Mcfarland cihazı ve güç kaynağı firma tarafından
temin edilmelidir.

5. identifikasyon Ve antibiyogram testİ geceliı İnkübasyona gerek kalmadan (en geç 24 saat) aynl gün

içerisinde sonuçla nd ırılabilmelid ir.

6. Sistemde internal kalite kontrol programı yer almalı ve çift taraflı LlS bağlantıs| kurulabilmelidir.

7. EUcAsT uyumlu breakpoint'ler Ve terapötik ılarak anlam|ı olabilecek MiK'leri İçeren en az 3 dilüsyonda
test edilmeli (Tarama Testleri hariç) ve en az l MiK raporlanabilmelidir.

8. identifikasyon Ve duyarllllk test kart|arl ü,erlerinde bulunan barkotlar sayesinde sİstem taraf|ndan

tanınmalı veya sistem taraf|ndan her örnek iç n barkot basılmalıdır.

9. cihaz, gram negatiflerde Colistin ve Tige;iklin duyarlılığı çalışabilmeli ve MlC (Minimal İnhibitör

Konsantrasyon) değerlerini 24 saat açİnde, ek bir işlem Ve test gerektirmeden verebilmelidir.

10. Listede yer alan kalemler belirtilen test :aylsl kadar ayrı ayn teslim edilmelidir. Böylece bakteri

identifikasyon ve antibiyotik duyarlılık testl,:ri kurumun tüketim koşulları göz önünde bulundurularak

laboratuvann test|eri gerektiğinde birlikte 1a da ayrı ayrı kullanabilmesine olanak sağlamalıdır. Eğer

panel teklif edilecek ise (ID+ATB ayn| panel i zerinde ise} her bir panel bir test tan|m|ama veya duyarlılık

olarak değerlendirilecektir.

11. Brucella, Haemophilus ve Salmonella gibi çeşitli bakterilerin tanlmlanmasl aynı cihazda mümkün

olmadlğında bunlarln tanlmlanması için ger( kli malzeme Ve antiserumlar (Brucella polivalan, B.abortus

Ve B.melitensis antiserumlarl gİbi) ilgili firm; tarafından toplam test sayısln|n %5'i kadar ücretsiz olarak

veralmelidir.

12. Antibayogramlar EUcAsT kriterleri çerçeve: inde yorumlanabilmelidir. Yorumlama kriteri olarak MlK

konsantrasyonu dikkate alınmahdır. Aşağıda <i dirençler konusunda sistem uyarı verebilmelidir: Yüksek

düzeyde gentamisin dİrenci(HLcR}, metisilin diençli stophylococcus oureus (MRSA}, Vankomisin dirençli

enterokok (VRE), makrolid-linkosamid-strept )g

vb. tesp it edilebilmeIidir
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13. Kurumun gereklİ gördüğü durumlarda (3 ay Ia bir) ATcc 27853 Pseudomonas aeruginosa, Arcc 292|2

Enterococcus faecium, ATcc 25923 staf au,eus kontro| suşlan aç kalite kontro| için firma taraflndan
ücretsiz olarak temin edilmelidir.

14. Kitler asgarİ 1 Yll miath olmalıdır, son kullann ıa tarihinden 1 ay öncesinden firmaya haber vermek
şartıyla firma tarafından uzun miatlılarla deği ;tirilebilmelidir.

15. Bölümün isteği doğrultusunda alınan kitler, kilrtlarVe reaktıfler peyder pey teslim edilecektir. Bölümün
ihtiyacı doğrultusunda kendi açinde değişiklik 1apılabilmelidir.

16. ihaleYİ alan firma ihale süresince dış kalite ko ıtrol üyeliğini alıp bu hizmeti ücretsiz olarak sağlayacaktır.

u. ihaleyi alan firma kitlerini muhafaza edel ilmek adına mikrobiyoloja laboratuvarlnda bir buzdolabı
bulundurmalıdır.

18. Klinik beklentiler ile sistemin hassasiyetinin a aştırılması için ihale sonrası en geç 10 gün içinde tüm teklif
edilen cihaz kitler laboratuvarımIza getirilerel demo yapılmalı ve demo sonucunda bölümün onayı
alınacaktır.

üstün Teknik özellikler

1. Bakteri süspansiyonu kartlara, herhanl i bir müdahaleye gerek duyulmadan sistem tarafından
otomatik olarak doldurulmalıdır (Fiyat dı: ı unsur %5).

2. cihaz menüsü, cihaz yazılımı ve hasta rap )rlannın tamaml Türkçe olmahdlr (Fİyat dlş| unsur %5 ).

3. Acinetobacter için de colistin Ve Tigesikliıı duyarlılığı çalışılabilmesi (Fiyat dlşl unsur %5 ).

4. Teklif ediıecek tam otomatik cihaz ile aşa iıdaki rutin mikroor8anizmalar tanlmlanabilmelidir (Fiyat
dışı unsur %5):

Gram pozitif koklar (stafiIokok, streptokc k)
Gram negatif basiller (Enterikler, Non enl3rikler)
Neisseria, Haemophilus cinsi bakteriler
Anaeroblar,
Brucella, Francisella ve Lactococcus türle i

Mayalar

5. En az 3500 Direnç fenotapini tespit edebil ın Expert Sistem ile en üst düzey dirençler hakkında bile
yorumlama yapılabilmesi ve öneride bulL nulması (Fiyat dışı unsur %5).
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