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Parametrii tehnici solicitați
Sistem automat de detecție a bacteriilor și fungilor din sânge și
lichide biologice
Cod Anexa 2
Descriere Sistem de detecție microbiană automat capabil să
incubeze, să agite și să monitorizeze continuu (pe bază de
lumina reflectată) mediile aerobe și anaerobe prelevate de la
pacienți suspecți de bacteriemie, fungemie și/sau
micobacteriemie.
Capacitate de încărcare, investigaţii minim 120 flacoane
Tipul de probe sânge / lichide biologice considerate în mod
normal sterile
Metoda de detecție colorimetrică
Panoul de comandă cu ecran tactil da
Emisia de sunet maxim 60 dB
USB da
tastatura externă da
imprimanta externă da
cititor coduri de bare extern da
UPS (potrivit pentru sistem) da
Cerințe de alimentare cu energie electrică 220/240 Volts (50-60
HZ)
Cablu cu fișă type F (Schuko)
Domeniul temperaturii de funcționare: 10ºC - 30ºC
Domeniul umidității de funcționare: umiditate relativa intre 10%
- 90% fără condens
Consumabile Flacoane din policarbonat (plastic)
cu mediu de cultură ce asigură condiții nutritive pentru
microorganisme
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Parametri tehnici ofertați
Modelul propus: Becton Dickinson , BD BACTEC FX40 cu 3 module
de 40 flacoane+ BD BACTEC Plus Aerobic/F (#442023), BD
BACTEC Plus Anaerobic/F(#442022), BD BACTEC Plus Aerobic
Standart (#442027), BD BACTEC Plus Anaerobic Standart
(#442024), SUA;
Descriere Sistem de detecție microbiană automat capabil să incubeze,
să agite și să monitorizeze continuu (pe bază de lumina reflectată)
mediile aerobe și anaerobe prelevate de la pacienți suspecți de
bacteriemie, fungemie și/sau micobacteriemie.
Capacitate de încărcare, investigaţii minim 120 flacoane – Da # BD
BACTEC FX40 x3 = 120 flacoane
Tipul de probe sânge / lichide biologice considerate în mod normal
sterile – Da
Metoda de detecție colorimetrică - Da
Panoul de comandă cu ecran tactil - Da
Emisia de sunet maxim 60 dB - DA
USB - Da
tastatura externă - Da
imprimanta externă -Da
cititor coduri de bare extern - Da
UPS (potrivit pentru sistem) - Da
Cerințe de alimentare cu energie electrică 220/240 Volts (50-60 HZ)
Cablu cu fișă type F (Schuko) - Da
Domeniul temperaturii de funcționare: 10ºC - 30ºC - Da
Domeniul umidității de funcționare: umiditate relativa intre 10% - 90%
fără condens - Da
Consumabile Flacoane din policarbonat (plastic)
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Volum probă inoculat: până la 10 ml Flacoane pentru incubare
aerobă, simple - 400 buc.
Flacoane pentru incubare anaerobă, simple - 100 buc.
Flacoane pentru incubare aerobă, cu neutralizare de substanțe
antimicrobiene (antibiotice) - 800 buc.
Flacoane pentru incubare anaerobă, cu neutralizare de
substanțe antimicrobiene (antibiotice) - 100 buc.
flacoane, marcate CE da
Soft specializat Softul permite vizualizarea curbei de creștere
bacteriană monitorizată pe toată perioada incubării, prelungirea
perioadei de incubare pe flacon (dacă este nevoie).
Soft-ul permite imprimarea graficelor de creștere și toate
informațiile legate de fiecare tip de flacon (data introducerii
flacoanelor, data pozitivării flacoanelor, starea flacoanelor,
celulele în care se află poziționate flacoanele).
Manual de utilizare în limba de stat
Manual de service în limba engleză
Termen de garanție minim 24 luni

cu mediu de cultură ce asigură condiții nutritive pentru microorganism
– Da
Volum probă inoculat: până la 10 ml Flacoane pentru incubare aerobă,
simple - 400 buc. # 442027 - Da
Flacoane pentru incubare anaerobă, simple - 100 buc. #442024 -Da
Flacoane pentru incubare aerobă, cu neutralizare de substanțe
antimicrobiene (antibiotice) - 800 buc. #442023 - Da
Flacoane pentru incubare anaerobă, cu neutralizare de substanțe
antimicrobiene (antibiotice) - 100 buc -Da
flacoane, marcate CE da
Soft specializat Softul permite vizualizarea curbei de creștere
bacteriană monitorizată pe toată perioada incubării, prelungirea
perioadei de incubare pe flacon (dacă este nevoie).- Da
Soft-ul permite imprimarea graficelor de creștere și toate informațiile
legate de fiecare tip de flacon (data introducerii flacoanelor, data
pozitivării flacoanelor, starea flacoanelor, celulele în care se află
poziționate flacoanele)- Da
Manual de utilizare în limba de stat - Da
Manual de service în limba engleză - Da
Termen de garanție minim 24 luni- Da
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