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Zmodyfikowane wymagania dotyczące zadania nr 7 
 

PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO APARATU DO IDENTYFIKACJI I  
OKREŚLANIA LEKOWRA ŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW 

 

Parametry bezwzględnie wymagane 
Opis spełnianie wymagania                                       
- należy potwierdzić TAK 

1 

Automatyczny analizator bakteriologiczny, urządzenie fabrycznie 
nowe - rok produkcji  min. 2017 z oprogramowaniem do 
przetwarzania testów bakteriologicznych. Analizator nowy, nie 
podemonstracyjny 

  

2 

Automatyczny system do oceny lekowrażliwości musi posiadać 
możliwość połączenia bezpośredniego z systemem do  szybkiej 
identyfikacji metoda spektrometrii mass i aparatem do 
automatycznego odczytu lekowrażliwości metodą krążkową za 
pomocą oprogramowania  które zapewni zgromadzenie wszytskich 
danych w jednym miejscu i umożliwi podgląd wyników z 
oferowanych analizatorów .(wynik na jednym ekranie ) oraz 
możliwość podglądu płytki identyfikacyjnej . Oprogramowanie musi 
łączyć się z oprogramowaniem LIS, wraz z komputerem o 
odpowiedniej mocy obliczeniowej.   

3 Automatyczne przetwarzanie paneli do oceny lekowrażliwości.   

4 
Pojemność: komory inkubacyjno – pomiarowej  min.  40 testów 
inkubowanych  jednoczasowo   

5 

System identyfikacji badań poprzez kody kreskowe zawierające 
informację  o  rodzaju  testu oraz danych pacjenta  (testy  
wyposażone  w  kody  kreskowe lub drukarka kodów kreskowych dla 
testów w zestawie). 

  

6 
W zestawie komputer zewnętrzny z drukarką do wydruku raportów i 
wyników badań oraz UPS    

7 
Inokulacja  paneli  testowych próżniowo w  analizatorze lub 
jednorazowo do wszystkich studzienek reakcyjnych  za pomocą 
urządzenia do napełniania paneli.   

8 

System pozwalający na ocenę lekowrażliwości drobnoustrojów Gram 
ujemnych, Gram dodatnich oraz  Streptococców  (czas oceny 
lekowrażliwości 16-24 godziny z  szerokim antybiogramem  opartym 
o min. 90 studzienek testowych) 

  

9 
Panele do szybkiej ( 2- 2.5 h) identyfikacji bezodczynnikowej 
dorobnoustrojów Gram dodatnich, Gram ujemnych metodą 
Fluorometryczną   
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10 

Automatyczny system do oceny lekowrażliwości drobnoustrojów w 
oparciu o metodę referencyjną -mikrozcieńczenie w bulionie wraz z 
zapewnieniem wyniku w postaci wartości minimalnego stężenia 
hamującego (MIC).   

11 

Możliwość wykonania na analizatorze testów  identyfikacyjnych  w 
kierunku drobnoustrojów Gram ujemnych, Gram dodatnich ( 16-24 
godziny), szybkie  4  godzinne panele  specjalistyczne  do 
identyfikacji drobnoustrojów z rodzaju Neisseria/Haemophilus, 
grzybów oraz  beztlenowców (z możliwością odczytu wizualnego dla 
tych bakterii )   

12 
Możliwość doboru testów o różnym składzie antybiotykowym w 
zależności od potrzeb laboratorium oraz różnymi zakresami stężeń. 

  

13 
System generujący w tym samym czasie wyniki lekowrażliwości 
niezależnie od wyników ID    

14 

Dostępne  panele do oceny lekowrażliwości drobnoustrojów z 
określeniem wyników MIC poprzez rozcieńczenie w bulione (MBD)  
wraz  z  szerokim zestawem leków  oraz  ich stężeń w ciągu 
geometrycznym (bez omijania stężeń pośrednich) zgodnie z 
rekomendacjami EUCAST - testy oparte o min. 90  studzienek 
testowych. 

  

15 

Możliwość  wykrycia  mechanizmów  oporności:  MRSA, MRSE, 
VISA, GISA, VRE, VRSA, HLAR, ESBL oraz informacja z systemu 
eksperckiego o możliwości wystąpienia oporności na karbapenemy 
(KPC,MBL)  

  

16 

Dostępne dodatkowe panele do potwierdzenia mechanizmu 
opornosci typu ESBL oraz mozliwość wykrycia ESBL na każdym 
panelu do oznaczania lekowrażliwości dla wszystkich Gram 
ujemnych pałeczek Enterobacteriaceae w badaniach rutynowych.   

17 
System generujący bezpośrednio wyniki lekowrażliwości niezależnie 
od wyników ID.   

18 

Oprogramowanie z systemem ostrzegania zgodnym z zasadami  
EUCAST 2017 zawierające wprowadzony zestaw ostrzeżeń i  
komentarzy z możliwością dopisywania własnych reguł laboratorium 
oraz zapewniający możliwość wyeksportowania raportów 
epidemiologicznych  

  

19 
Bezpłatna  aktualizacja   nowych wersji oprogramowania z 
modyfikacjami zgodnie do  wymogów EUCAST w trakcie trwania 
umowy.   

20 WYKREŚLONY WYKREŚLONY  

21 Panele przechowywane w temperaturze pokojowej    
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PARAMETRY ANALIZATORA DO IDENTYFIKACJI BAKTERII I G RZYBÓW  

OPARTEGO NA METODZIE SPEKTOMETRII MAS 
 

 

Parametry bezwzględnie wymagane 
Opis spełnianie wymagania                                       
- należy potwierdzić TAK 

1 
Automatyczny  analizator  (CE-IVD)  do identyfikacji 
drobnoustrojów  pracujący  w technologii  spektrometrii mas 
(MALDI-TOF). Analizator nowy, nie podemonstracyjny 

  

2 
W  zestawie  analizator  wraz  z zestawem  komputerowym,  
systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem w  wersji CE-IVD  i  
drukarka do wydruku wyników  badań, UPS.  

  

3 
Możliwość  wykonania  badania  dla pojedynczej próbki bez  utraty  
pozostałych miejsc (spotów) pomiarowych.  

  

4 Biblioteka widm umożliwiająca identyfikację Candida Auris    

5 
Możliwość zastosowania płytek (używanych do nakładania badanych 
próbek) wielorazowego użytku lub jednorazowych 

  
6 Czas jednej  identyfikacji do 10 minut.    

7 Jedna  kalibracja  wystarczająca  do pomiaru jednej płytki testowej.    

8 

Możliwość  wykonania  identyfikacji drobnoustrojów bezpośrednio z 
pozytywnych podłoży  płynnych do posiewu  krwi za pomocą  
specjalnego gotowego  certyfikowanego (CE-IVD) zestawu  
odczynników. 

  

9 
Bezpłatna  aktualizacja  oprogramowania  w okresie  obowiązywania 
umowy  dzierżawy.    

10 
Możliwość  zdalnej diagnostyki serwisowej przez  zabezpieczone  
łącze  internetowe.    

11 Instrukcja obsługi systemu w języku polskim   

12 wykreślony 

  

13 
Rozmiary aparatu umożliwiające jego pracę na stole laboratoryjnym 
(Bench Top System)   

 


