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7.

2.

TAM OTOMAT|K BAKTER|/ MAYA |DENT|F|KASYON VE DUYARLILIK TEST SISTEM|
TEKNiK OzELLiKLERi

Mikrobiyoloji laboratuvartna kabul edilen numunelerdeki etkenlerin tantmlanabilmesi igin
agafirdaki rutin mikroorganizmalar aynt cihazda tanrmlanabilmelidir.

r Gram pozitif koklar
. Gram negatif basiller
. Neisserio, Hoemophilus cinsi bakteriler. Anoerob bakteriler
. Brucella, Francisello cinsi bakterilerr Mayalar

identifikasyon testi igin Gram-pozitif ve gram negatiflerde e n az 120 ve Mayalarrla en az sO tiir
ta n r m lana bilmelid ir.

Teklif edilen tam otomatik cihaz ile en az 6 antifungal ile maya antibiyogramr yaprlabilmeli veya
ek bir tam otomatik cihaz ile bu iglem safilanabilmelidir.

Bakteri yoEunlufiunu saliayabilmek adrna otomatik Mcfarland cihazr ve gtig kaynalr firma
tarafrndan temin edilmelidir.

3.

5.

6.

7.

Cihaz mentisU, cihaz yazrhmr ve hasta

identifikasyon ve antibiyogram testi
igerisinde sonuglandrrrlabilmelidir.

raporlannrn tamamt Tiirkge olmahdrr.

gecelik inkUbasyona gerek kalmadan (18 saat) aynr gajn

8. Haztrlanan bakteri siispansiyonlarrnrn antibiyogram panellerine eklenmesi sistem tarafrndan
tam otomatik olarak veya sisteme entegre valide ek bir cihaz tarafrndan yaprlmahdrr.

9' Sistemde internal kalite kontrol programr yer almah ve gift tarafh LIS ballantrsr kurulabilmelidir.

10. EUCAST uyumlu breakpoint'ler ve terap6tik olarak anlamlr olabilecek MiK,leri igeren en az 3
dil0syonda test edilmeli (Tarama Testleri harig) ve en az 3 MiK ra porlanabilmelidir.

11. identifikasyon ve duyarLltk test kartlarr iizerlerinde bulunan barkotlar sayesinde sistem
tarafrndan tanrnmah, kullanrcrnrn ayrrca barkod yaprstrrmasrna gerek kalmamahdn.

L2. Cihaz, gram negatiflerde (Acinetobacter dahil) Colistin ve Tigesiklin cluyarfthlr gahgabilmeli ve
Mlc (Minimal inhibitcir Konsantrasyon) delerlerini 24 saat iginde, ek bir iglem ve test
gerektirmeden verebilmelidir.

13. Bakteri sUspansiyonunun hazlrlan masrndan sonugla
kogulda manuel ya da cihaz ile ka rtlara/panellere
bir klmyasal madde damlatrlmasrna gerek ka !rdrr.

rtmastna kadar olan si.iregte higbir
bir redox veya AST indikatiirti veya
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14. Listede yer alan kalemler belirtilen test sayrsr kadar ayrr ayfl teslim edilmelidir. Bdylece bakteri
identifikasyon ve antibiyotik duyarhhk testleri kurumun tUketim kogullarr gdz 6nUnde
bulundurularak laboratuvartn testleri gerektilinde birlikte ya da ayn ayrr kullanabilmesine
olanak saf,lamahdrr. E[er panel teklif edilecek ise (lD+ATB aynr panel iizerinde ise) her bir panel
bir test tanrmlama veya duyarhhk olarak defierlendirilecektir.

15. Brucella, Haemophilus ve Salmonella gibi gegitli bakterilerin tantmlanmast aynl cihazda
m0mktin olmadrlrnda bunlartn tantmlanmasr igin gerekli malzeme ve antiserumlar (Brucella
polivalan, B.abortus ve B.melitensis antiserumlan gibi) ilgili firma tarafrndan toplam test
sayrsrnrn %5'i kadar i.icretsiz olarak verilmelidir.

16. Antibiyogramlar EUCAST kriterleri gergevesinde yorum lanabilmelidir. Yorumlama kriteri olarak
MIK konsantrasyonu dikkate altnmahdrr. Agafrdaki direngler konusunda sistem uyarr
verebilmelidir: Ytiksek dUzeyde gentamisin direnci(HLGR), metisilin direngli Stophylococcus
oureus (MRSA), vankomisin direngli enterokok (VRE), makrolid-linkosamid-streptogramin direnci
(MLS), kazanrlmrg penisilinaz, lBL, tRT, V|SA vb. tespit edilebilmelidir.

17. Kurumun gerekli g6rd0!ii durumlarda (3 ayda bir) ATCC 27853 Pseudomonas aeruginosa, ATCC
29212 Enterococcus faecium, ATCC 25923 Staf aureus kontrol suglarr ig kalite kontrol igin firma
tarafrndan iicretsiz olarak temin edilmelidir.

18. ihaleyi alan firma ihale siiresince dr9 kalite kontrol UyeliEini ahp bu hizmeti iicretsiz olarak
saflayacaktrr.

19. ihaleyi alan firma kitlerini muhafaza edebilmek adrna mikrobiyoloji laboratuvarrnda bir
buzdolabr b u lu n d u rm a lrd rr.

Ustiin Teknik 6zellikler

l.Teklif edilecek tam otomatik cihaz ile a5agrdaki rutin mikroorganizmalar ta nrm lanabilmelidir (Fiyat
drgr unsur %5):

Gram pozitif koklar (Stafilokok, Streptokok)
Gram negatif basiller (Enterikler, Non enterikler)
Neisserio, Hoemophilus cinsi bakteriler
Anoeroblar,
Brucello, Francisella ve Loctococcus t rleri
Mayalar

2.Bakteri siispansiyonu kartlara, herhangi bir m0dahaleye gerek duyulmadan sistem tarafrndan
otomatik olarak doldurulmahdrr (Fiyat dr5r unsur %5).

3. Bakteri sUspansiyonunun haztrla nmasrndan sonuglarrn ahnmasrna kadar olan sfiregte higbir
kogulda manuel ya da cihaz ile kartlara/panellere herhangi bir redox veya AST indikat6rii veya bir
kimyasal madde damlatrlmasrna gerek kalmamahdrr (Fiyat drgr unsur %5).

4.En az 3500 Direng fenotipini tespit edebilen ile en Ust dtizey direngler hakkrnda bile
yorumlama yaprlabilmesi ve cineride bulunul drgr unsu r %5).



5.Cihaz meniis0, cihaz yaztltmtve hasta raporlarrnrn tamamr Tiirkge olmahdrr (Fiyat drgr unsur %5).


