
Załącznik nr 10 dot Pakietu nr 2
Parametry analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji drobnoustrojów i określenia lekowrażliwości

Lp. Nazwa produktu/ Parametr wymagany Odpowiedź TAK/NIE.

1 Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja,

odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie).

TAK

2 Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości TAK

3 Czytnik kodów kreskowych TAK

4 Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej. TAK

5 Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S, 

I, R)

TAK

6 Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu. TAK

7 Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe 

przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego.

TAK

8 Oprogramowanie graficzne w systemie WINDOWS (XP lub wyższy). TAK

9 Kolometryczna metoda identyfikacji. TAK

10 System składający się z modułu inkubacyjno-pomiarowego, 

komputera:min. 2 rdzeniowy procesor, min. 2GB RAM,dysk min.250 GB, 

monitora LCD o przekątnej min. 19", drukarki laserowej:min:20 

sztr/min,obciążalność miesięczna min. 1500 stron,dupleks,moduł sieciowy 

Ethernet(model do uzgodnienia) oraz UPS umożliwiającego podtrzymanie 

zasilania komputera i analizatora przez min. 30 minut.

TAK

11 Interpretacja  wyników  przez  Zaawansowany  System   Exportowy, 

przedstawiona graficznie. System EUCAST

TAK

12 Archiwzacjia danych na nośniku zewnętrznym. Podać. TAK

13 Testy do identyfikacji i antybiogramów rozdzielne. TAK

14 Identyfikacja następujących drobnoustrojów: TAK

- Gram - ujemnych

- Gram – dodatnich

- Beztlenowców

- Neiseria Haemophilus

-    Drożdżaków

TAK

15 Oznaczanie lekowrażliwości:

- Gram - ujemne

- Gram - dodatnie

- Drożdżaków

TAK

16 Wykonanie lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus 

pneumoniae.

TAK

17 Identyfikacja mechanizmów  w oporności  bakterii jak: MRSA, MRSE, 

HLAR, ESBL, VRE, GISA. KPC

TAK

18 Testy identyfikacyjne i antybiogramowi oddzielnie pakowane. TAK

19 System analityczny umożliwiający      rejestrację,       przygotowanie      

listy      roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i 

automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację.

TAK

20 Integracja z istniejącym systemem laboratoryjnym LIS firmy ATD 

SOFTWARE.

TAK

21 Pełna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim -dopuszcza 

się wersję elektroniczną zapisana na CDROM lub innym nośniku.

TAK

22 Punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr telefonu, fax)      Wpisać

Niespełnienie któregoś z w/w parametrów, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.


