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TAM oToMATiK BAKTER|/ MAYA iDENTiFiKAsYoN VE DUYARL|L|K TEST sisTEMi
TEKNlK ozELLlKLERl

1. Mikrobiyoloji laboratuvarına kabul edilen numunelerdeki etkenlerin tanımlanabilmesi için

aşağıdaki rutin mikroorganizmalar aynl cihazda tanlmlanabilmelidir.
2.

. Gram pozitif koklar

. Gram negatif basiller

. Neisserio, Hoemophilus cinsi bakteriler

. Anoerob bakteriler

. Brucella, Froncisella cinsi bakteriler

' Mayalar
3. identifikasyon testi için Gram-pozitiflerde en az 80 ve gram negatiflerde en az 120 ve Mayalarda

en az 40 tür tanlmlanabilmelidir.

4. Teklif edilen tam otomatik cihaz ile en az 6 antifungal ile maya antibiyogram| yapılabilmeli veya

ek bir manuel system (e-test) ile bu işlem sağlanabilmelidir.

5. Bakteri yoğunluğunu sağlayabilmek adına otomatik mcfarland cihazı ve güç kaynağı firma

tarafından temin edilmelidir.

6. identifikasyon Ve antibiyogram testi gecelik inkübasyona gerek kalmadan (24 saat) aynı gün

içerisinde son uçlan d ı rılabilm elid ir.

7. Sistemde internat kalite kontrol programı yer almalı ve çift taraflı LlS bağlantısı kurulabilmelidir.

8. EUcAsT uyumlu breakpoint'ter ve terapötik olarak anlamlı olabilecek MiK'leri içeren en a2 3

dilüsyonda test edilmeli (Tarama Testleri hariç) ve en az 3 MİK raporlanabilmelidir.

9. identifikasyon ve duyarlılık test kartları üzerlerinde bulunan barkotlar sayesinde sistem

tarafından tanınmalı veya sistem taraflndan her örnek için barkot basılmalıdır.

10. Cihaz, gram negatiflerde Colistin ve Tigesik|in duyarlılığı çalışabilmeli ve MlC (Minimal İnhibitör

Konsantrasyon) değerlerini 24 saat içinde, ek bir işlem ve test gerektirmeden verebilmelidir.

11. Bakteri süspansiyonunun hazırlanmasından sonuçların alınmasına kadar olan süreçte hiÇbir

koşulda manuel ya da cihaz ile kartlara/panellere herhangi bir redox veya AST indikatörü VeYa

bir kimyasal madde damIatılmasına gerek kalmamalıdır.

12. Listede yer alan kalemler belirtilen test sayısı kadar ayrı ayr| teslim edilmelidir. Böylece bakteri

identifikasyon ve antibiyotik duyarlllık testleri kurumun tüketim koşulları göz önünde

bulundurularak laboratuvarın testleri gerektiğinde birlikte ya da ayrı ayrı kullanabilmesine

olanak sağlamalıdır. Eğer panel teklif edilecek ise (lD+ATB aynı panel üzerinde ise) her bir Panel

bir test tanımlama veya duyarlılık olarak değerlendirilecektir.
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polivalan, B.abortus ve B.melitensis antiserumları gibi) ilgili firma tarafından topİam test

say|sının %5'i kadar ücretsiz olarak verilmelidir.

14. Antibiyogramlar EUCAST kriterleri çerçevesinde yorumlanabilmelidir. Yorumlama kriteri olarak

MlK konsantrasyonu dikkate alınmalıdır. Aşağıdaki dirençler konusunda sistem uyarı

verebilmelidir: Yüksek düzeyde gentamisin direnci(HLGR), metisilin dirençli Stophylococcus

oureus (MRSA), vankomisin dirençli enterokok (VRE), makrolid-linkosamid-streptogramin direncİ

(M§), kazanılmış penisilinaz, lBL, lRT, V|SA vb. tespit ed!lebilmelidir.

15. Kurumun gerekli gördüğü durumlarda (3 ayda bir) ATCC 27853 Pseudomonas aeruginosa, ATCC

292|2 Enlerococcus faecium, ATcc 25923 staf aureus kontrol suşları iç kalite kontrol için firma

tarafından ücretsiz olarak temin edilme|idir.

16. ihaleyi alan firma ihale süresince dış kalite kontrol üyeliğini alıp bu hizmeti ücretsiz olarak

sağlayacaktır.

17. ihaleyi alan firma kitlerini muhafaza edebilmek adına mikrobiyoloji laboratuvarında bir

buzdolabı b u lu n d u rm a lıd ı r.

3d
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üstün Teknik özellikler:

l.Bakteri süspansiyonu kartlara, herhangi bir müdahaleye gerek duyulmadan sistem tarafından

otomatik olarak doldurulmalıdır (Fiyat dışı unsur %5).

2. Bakteri süspansiyonunun hazırlan masından sonuçların alınmasına kadar olan süreÇte hiÇbir

koşulda manuel ya da cihaz ile kartlara/panellere herhangi bir redox veya AST indikatörü veYa

bir kimyasal madde damlatılmasına gerek kalmamalıdır (Fiyat dışı unsur %5).

3. Cihaz menüsü, cihaz yazılımı ve hasta raporlarının tamaml Türkçe olmalıdır (Fiyat dıŞı unsur %5 }.

4. Acinetobacter için de colistin ve tigesiklin duyarlıhğl çalışılabilmesi (Fiyat dışı unsur %5 }.


