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TAM OTOMAT|K BAKTER|/ MAYA iDENT|FiKASYON VE DUYARLILIK TEST SISTEMI

TEKN iK OZELLiKLERi

Mikrobiyoloji laboratuvarrna kabul edilen numunelerdeki etkenlerin tan rm la n abilmesi igin

agafirdaki rutin m ikroorganizma la r aynt cihazda tan tm la nabilmelid ir.

i Gram pozitif koklar
. Gram negatif basiller
. Neisserio, Hoemophilus cinsi bakteriler
. Anoerob bakteriler
. Brucello, Froncisello cinsi bakteriler

' Mayalar
ldentifikasyon testi igin Gram-pozitif ve gram negatiflerde en az 120 ve Mayalarda en az 50 ti.ir

tan rmlanabilm elid ir.

Teklif edilen tam otomatik cihaz ite en az 6 antifungal ile maya antibiyogramr yaprlabilmeli veya

ek bir tam otomatik cihaz ile bu i5lem saflanabilmelidir.

Bakteri yofiunlu[unu sa[layabilmek adrna otomatik mcfarland cihazt ve gijq kaynafr firma

tarafrn da n temin edilmelidir.

Cihaz meniisii, cihaz yazrhmt ve hasta raporlartntn tamamlTurkge olmahdrr.

identifikasyon ve antibiyo8ram testi Secelik inktibasyona gerek kalmadan (18 saat) aynr giin

igerisinde son ugland trrlabilmelid ir.

Hazrrlanan bakteri srjspa nsiyon larrn rn antibiyogram panellerine eklenmesi sistem taraflndan

tam otomatik olarak veya sisteme entegre valide ek bir cihaz taraftndan yaptlmahdrr.

Sistemde internal kalite kontrol programryer almalr ve Eift taraflr LIS bafilantrsr kuru labilmelidir.

EUCAST uyumlu breakpoint'ler ve terapotik olarak anlamlt olabilecek MiK'leri igeren en az 3

diliisyonda test edilmeli (Tarama Testleri hariq) ve en az 3 MiK raporlan abilmelidir.

10. identifikasyon ve duyarltltk test kartlan i.izerlerinde bulunan barkotlar sayesinde sistem

tarafrndan tanrnmalr, kullantctntn ayrlca barkod yaplstlrmaslna Serek kalmamalldlr.

11. Cihaz, gram negatiflerde (Acinetobacter dahil) colistin ve Tigesiklin duyarlrfifir qalrgabilmeli ve

MIC (Minimal inhibitrjr Konsantrasyon) deferlerini 24 saat iginde, ek bir iglem ve test

gerektirmeden verebilmelidir.

L2. Bakteri si.ispa nsiyon u n un hazrrlanmastndan sonttglartn altnmastna kadar olan stiregte higbir

ko5ulda manuel ya da cihaz ile ka rtla ra/panellere herhangi bir redox veya AST indikatori'i veya

bir kimyasal madde damlatllmasrna gerek kalmamaLdrr'

L3. Listede yer alan kalemler belirtilen test sy'yrsr kadar ayrr ayrr teslim edilmelidir. Boylece ba kteri

identifikasyon ve an
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bulundurularak laboratuvartn testleri gerektiEinde birlikte ya da ayrr ayrr ku llanabilmesine
olanak saftlamahdrr. E[er panel teklif edilecek ise (lD+ATB aynr panel iizerinde ise) her bir panel
bir test tanrmlama veya duyarlrIk olarak deferlend irilecektir.

14. Brucella, Haemophilus ve Salmonella gibi gegitli bakterilerin tanrmlanmasr aynr cihazda
mi.imktin olmadrfirnda bunlarrn tanrmlanmasr igin gerekli malzeme ve antiserumlar (Brucella
polivalan, B.abortus ve B.melitensis antiserumlafl gibi) ilgili firma tarafrndan toplam test
sayrsrnrn o/o5'i kadar i.icretsiz olarak verilmelidir.

15. Antibiyogramlar EUCAST kriterleri gergevesinde yorum lan abilmelid ir. Yorumlama kriteri olarak
MIK konsantrasyonu dikkate ahnmahdrr. Agafrdaki direngler konusunda sistem uyan
verebilmelidir: Yiiksek diizeyde gentamisin direnci(HLGR), metisilin direngli Stophylococcus
oureus (MRSA), vankomisin direngli enterokok (VRE), m akrolid-lin kosa mid-streptogram in direnci
(MLS), kazanrlmrg penisilinaz, lBL, lRT, VISA vb. tespit edilebilm elid ir.

16. Kurumun Serekli gdrdtifti durumlarda (3 ayda bir) ATCC 27853 Pseudomonas aeruginosa, ATCC

29212 Enterococcus faecium, ATCC 25923 Staf aureus kontrol suglarr ig kalite kontrol igin firma
tarafrndan Licretsiz olarak temin edilmelidir.

17. ihaleyi alan firma ihale sUresince dr5 kalite kontrol iiyelifiini ahp bu hizmeti Ucretsiz olarak
saglayaca ktrr.

18. ihaleyi alan firma kitlerini muhafaza edebilmek adrna mikrobiyoloji Iaboratuvarrnda bir
buzdola br bu lund urmairdrr.

Usttin Teknik Ozellikler
l.Teklif edilecek tam otomatik cihaz ile a5a[rdaki rutin m ikroorgan izma lar ta nrm la na bilmelidir (Fiyat
d rgr u nsur %5):

Gram pozitif koklar (Stafilokok, Streptokok)
Gram negatif basiller (Enterikler, Non enterikler)
Neisserio, Hoemophilus cinsi ba kterile r

Anoeroblor,
Brucello, Froncisello ve Lactococcus tA eri
Mayalar

2.Bakteri si.ispansiyonu kartlara, herhangi bir mtidahaleye gerek duyulmadan sistem tarafrndan

otomatik olarak doldurulmahdrr (Fiyat drgr unsur %5).

3. Bakteri siispansiyon u nun hazrrla nmasrn da n sonuglann ahnmasrna kadar olan siiregte hiEbir

kogulda manuel ya da cihaz ile kartla ra/pa nellere herhangi bir redox veya AST indikatdrti veya bir
kimyasal madde damlatrlmastna gerek kalmamahdrr (Fiyat dt5t unsur %5).

4.En az 3500 Direng fenotipini tespit edebilen Expert Sistem ile en r.ist diizey direngler hakkrnda bile
yorumlama yaprlabilmesi ve cineride bulunulmast (Fiyat dr5r unsur %5).


